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ovec te schrijven op POSTcelter
000-1532677-34 tnv.De Sinclaii

dat het huLdi 3 e abonnement aEloopt.
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edit milium new

£D I TOR I ««L

l de vattantieperiode willen

competitie ia afgealoten. In nummer 9

inzendinge.i ! ) en de wedatcijd met da

aantal imendingen te zlen. ..).

steeds ale
Sinclair gi<
hopen op di(

ook een QL-gida, die
mrt genes I in de
rocden opgenomen. We
aan de uensen van de
gemoet te komen.

zoeken dan nlz. 3S.

sn naar moge Lijkheden

dezelEde blad^ijde vind je een
goede soEtuare-pakketten, die jo i

'i de glds kunt beatellen :

;ijn

.ale van. Basisabonnees warden extca

niet onbalani|ci jke Starting op da

ertcuuwen, »ij doen uat terug, Zo

idden van het bla<
. .jraag een blad

ijn. Houd er oolt

l£ af : I

Dp 1 augustus J.l- heHft Amstrsd besloti._
de pnjs van de Spectrum Plus 3 met E 50
tn verlagen tot I 199 , HetgBen zou
betakenen dat de prijs in feeder land
straks Dp Fl. B99.00 zou komen.

Daar krijg jh dan sen ISBK computer met

Een CnmmadQre 61 kost f 1.495 en een

nag een Fl. 495. Totaal: Fl , 990,00 >

Een M5X in do opruimmg kDSt -. Fl. 399
een MSX Disk-drive Fl. 795,00, samen
naar liofst: Fl . 1154,00 !

I

En net BESTE HIEUWS dat we kurmen melden,
is dat de SPECTRUM PUIS 3 in december as.

leverbaar zal jijn. De PRIJS wordt dan:

fl. ©99, OO
inclusief software en

Eltek Mederland BU
Nijverheidsujen 16
3771 ME Barneveld
Tal:034e0-15054
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CST THOR 20 S<

Db prijzon varisren yon £ 1177 tat E 509B
en dat zljn prijzon, die er «Dpr ds
gsmiddBlde hobbyist nist Dm liaaon.
Ds machinBs zulisn hun meg dan 00k eerder
vinden naar bednjven/inetol.linnen/iuetsn-

Uaor die aroep gebruikers is de THOH_20
een lnteressante keuze omdat ds pnja
voor can vergel ijkbare PC ssn stuk hoger

Da THDR_20/21 kenmsrkt zich dooi
wszighBid van een nisuuis proct
6B0BO. Uandaar zijn naam

.

a THDR 51 dp zijn beurt one
zich wear van de TH0R_50 (

aanwezigheld van een 5B8B1 co-

zelf ontuiikkelde board,

Oak do 'cude' TH0R_1 kri.

De THGR 50 onderacheidt zich door da
aanwazlghBid van da 35-bita SB050 . dia Dp
ean aparts print bovenop de oude 6B00B 15
gsplaatat . Calthans in de protatypen}

. Hoe

De GreeFstraat 150
5655 GJ Eindhoven
Tel:040-4555BO

BiJ de nieuiue THORs wnrdt naast I

ychanga.pakket een Dntuiikkelingspakt
fneagelavBrd . Het ontwikkelingspakket :

Talent necombineerd met Ban Linker ^

"He gehele 69050- en 6BBB1- instruct iBSBt

Da TH0R_50/B1 kan net Bis do TH0R_1
ulli ele. jorden;

daard-versia draait op lBffHz. Daarni
is er de sens met ean Dp IE. 7 Mhz drt
ende CPU.

HON van OJuMP
Toolkit van QjLIMP in RDI1

QEP 111 van JUMP
CP/n Emulator van Sandy
FRONT PAGE von GAP Software
Supercharge van Digital Precision

Monitor van Computer Ons
Assembler Editorvan Computer Ons
Assembler/Linkervan Metacomco
0L-C van Metacamco
Fortran 77 van Proepero Software

: Plai 1 I__labelCsingle-task;

Db THDR bliJFt compatibel met de OL , mits
do software geschreven is volgens hat
DOB protocol. C2ie 00k andsr THDR niBuuis

Bovengenoemde soFtiuare is volgans CST
vol led la compatibel

.

Dp dit moment worden andere pakkettsn nog

op een THGR.
uordt dan zal CST cf

KOMIC lal



rRUMP_CflRD Ql_

e TRUnp

- sen QCOS c nmp tible Di.ak-1 terFace
- Toolkit 1

- sen nemort Lu Com user sen 12BK OL

- aan^Print «r uFFer voor do Serial

- sen RAH-E tility
- ean Screen Dump utility

De kaart li let

S-bTp ^ijn
ledar d

nog geen ul
gelagenhaid "-/

DL heeft,
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Blick iigic SpilprogriHi U.S. Ball

Bt»i IMr J in iff Is'qui it Prill

Ciptiln (illy SpilprogriHi liig-tyti

emu thim rartilt d nut idnniur. SpK.Mvmtur

Citcn 21 SpilprogriHi

ChlipiOMMp Bmbil Actum on

Conflict* 1 Stritigmptl PSS

Conflict! 2 Strittglnptl PSS

6'liiin

Ddl rlngtr SotlprogrlMl Hrlollioft

Utriliiingitlul.

Enttrprlit ftilbniirni H,

Ftith Boraon SpilprogriHi

Kit trip SpilprogriHi

KiIIh until dtid SpilprogriHi U.S. Sold

UltroMllI pni Hiiui

di Sgclgrognui Srlolliolt

ti Spilprognui Plruhi

Bonn

Drlintil Mm SpilprogriHi Flrittrd

SpilprogriHi Flrntrd

Arc 101 idvtntliri InicqrtMi

Drill Sttlprogriui Virgin giui

BL.ir nit Spilgrogritll

Round linos StrittglHttl

Ml uti I

Slipfight

Stirtoi SpilprogriHi

Super ;-ii- SpilprogriHi CodHtitiri

Wn pin thillmgi baling uiulitlt Itlintll

Ihi big linn
lit living di.lsgnt SpilprogriHi Do*irk

TfMHlUnttt Bills n SHulltil Virgin tu"
uiini ritla SpilprogriHi

SpilprogriHi Hilttr Ironic

He MvMtwt KllbHirni H.

SpilprogriHi ".utlrtrnnie

Strittgn IImlltd fin

Uhh Spflprogritii Hi.ior.
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It willing tutor Sjilllngi con troll Eltipi loft, H,95



1 X KE HELUEMA

) C,[HL) - LD A,(BC)
omgekeerde veraies I

) (DE),A.

1 byte lang get.

°mg
LD

e
(nr,),I!

n
"
a,1WeZ g

'

"an,e 13

We -.louden niet3 aan ,il deze instructiea

om eenvoudirje berekeningen mee te maken.
Onder eenvoudige berekeningen worden

Eerot laat ik de eanvoudigste optelling
lion: INC r met t - B ,C ,D, E, H, L, A. Deze
instmctie zorgt at voor dat Qij een
geven register 1 wordt opgeteld. Maar

TKt nu even op. Stel we deden INC C met C
- #FF = 255. Nadien ia C dan omdat 256
niet meer in het 8 bits register C past.

DEC r. Ook liier moet worden opqelet. Al3
C hier zou zijn en er volgt een DEC C
inatructie dan la C nadien tFF.

=BC, DE, HL,
IX, IY, SP bestond. Di

1 op bij een 2 bytes I

Bijvoorbeeld : atel BC = fAFEl. Na INC BC
geldt : BC IAFE2. Let op : als re
tFFFF dan geldt na INC re dat rr = IOOQO.

tweebytes regiater ,af. Alsof dat niet
yenoeg ia, beataan er ook nog INC (HL) en
DEC (HL). Stel HL = #5CCC en (HL) = 10
dan doet INC [HL) nieta meer als (HL) -

(5CCC en (HL) = 11. Dus: INC verhoont met
1 en DEC verlaagt met 1.

Illllllll seriE

of met 1 kan worden verlaagd, dan kan er
nog steeds ueinig worden gerekend. Het

aantallen kan worden opgeteld oE
aEgetrokken. De optelinatructie hiervoor
luidt : ADD A,n . Hier zien we waarom net
A register een apart regiater is. Het ia
fcenneli;

Bijvoorbeeld: A-fC2 dan ADD A, 115 geeft A
= ID7. in een vorlge lea heb ik al
verteld van de zogenaamde carry. Mel deze
carry kunnen we hier ook krijgen. Ben
voorbeeld: A = #C2. ADD A, #54 geeft : A =
(16 met een carry, oftawel carry=l.

Omdat SUB de afkorting is van SUBSTRACT
zou je kunnen denken dan SUB A,n ook kan.

vreemd gedaan. In plaats van SUB A,n
schrijven we SUB n. Aftrekken kan ook

een carry ontataan: A = 111; SUB #22

ander register op te tellen oE i

inattuctiea. Bijvoorbeeld:
C = 111, A = 122;
ADD A,C geeft C - 111; A = #33.

A!:?

regii

wat met HL kan worden qedaan, ook met IX
en met IY kan worden gedaan. Dub ADD
IK, BC bestaat ook. Ook hier kan jeer een
carry ontataan: HL - IE111; ADD HL,#4444
geeft HL = #2555 met carry^l.

carry = 1, ft - 133
SUB #11 geeft A - #22 en
SBC A, #11 geeEt A - |Z3.

Let goed op, het ia SUB n maar SBC A.n.



milium sene

Optellen noet de computer net zoals de

ORG 50000 ;machinetaal prog hier
op 50000

LD DE,GETAL1+1 ;D£ wijat naar de
laatate byte van
getal 1

getal 2

LD BCANTW ;BC idem oij Het

antwoord

LD A, IDE)

.ult,

lord. Het DEFS •

die een 2 Oytea Eegi3ter bi5 HI- optelt
Let even op: ADD HL.nn beataat helaaj

ORG 50000

LD DE,(GETAL2)

Aangenomen dat carry=0 in het begin
gold. lit heb ADC HL , . . genomen oradat ADD
Bl,.. niet beataat. Evenzo beataat SBC
HL,rr maac beataat SUB HL,rt niet. De
volgende inatcuctiea zijn aan bod

INC r INC re INC (HL) DEC r DEC cc
DEC (HL) ADD A,r ADD A,n ADC A,c
ADC A,n ADC HL.cr SUB n SUB t

SBC A,r SBC A,n SBC HL,tr

Voorbeelden hiervan zijn LD A,B; SUB E;

ADC HL.SP etc. .

it op volgend. Bijv: LD A, 255; ADD

oa: LD HL, (14321); LD A, (65000).
zijn geen INC, DEC, ADD, ADC, SUB,

ndexeerd-

A,(IX+d). We weten dat LD A,(HL

A,(IX+d) overeen met LET A-PEEK

Natuurliik beataat LD A,[TX-d) i

het getal d niet een 1 byte get,

litgei

tan - wordt bedoeld.

Wei ala het getal in 2 complement ataat
dan kunnen we aan de hand van bit 7 ziei
of het een poaitief dan wel een negatie:
getal netreft, so weten we due of het
of - betreft. Duidelijk ia nu dat hi
Uleinate negatieve getal -128 is en he 1

al +127 ia. (Si

It met behulp van LD A, (IX+5) het vijfde
[etal uit die tabel ophalen. Hetzelfde
lat met IX kan, kan ook met I* worden

jestaan vele inatcuctiea met (HL) er in;
leze beataan ook voor (ix+d) en (IY*d).

(Wordt vecvolgd)_ _(M.H.)_
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PRINTERS
Voor iederee die een uttig gebruik wil
matter n of haar

ec wel
, o£ me nu programna's

jft, spreadsheets
ltaten op

alleen, eperkt de
gebrr heel erg
heden eeld facturen

ervaardig werkelijH
niet zonder printer.

De Spectxu.ii beschikt anders dan de

ngebouw e printe
alleen

sped aal voo de Spec vaardigde
print era op luiten, aoals de

werkend i bekende
irpapie '

) en de a GP-50.
Behal ve dat e direct aan3luitb
hadden deze rintera a 3 voordeel dat ze
zo goedkoop nnen het

de gem ddelde Spectrum-
hobby
alleszi.ua aanvaardbar e list

ndumps peod i«mii
veruonderli jk dat er he

andere
et papier waarop afgedrukt

weed,
fieeft zg . 'B1 -printer of *ao
kolom e prijzen

, net al die van
tera zelr, de laat ate jare

li jk zijn go aald, kan enwoordig

TABEL 4

HB- J 5LP XP-1000 sp-isofl

p = r
J« J a a

ESC 1 nee
1
a \ ja

esc • nee nee a(-) ja

(*): bij de CXP-1000 b tekent ESC ' niet,
zoals _Pij Ep
modes • , maac •Clock gr phica'

:'n Spectrum tekstverwerkingscapadteiten
leven voor een prijs die lager ligt dan
lie van de gemiddelde elektriache

welwillend ter

'parallel'. Deze termen
I

ingewikkelder dan ze

ELRA) Qiedt

j Opus diekdrive oijvoc

face van E.199.C
at RS-232-kabel (alle prijzen

:ijn volgens opgave van

p ral elle inter tace en h aaft bovend en
j^i-j -aardo

COPY-commando oo i op
P sn. z 1£
3 ote wij de pr in" -a aan op e ,n °PUS

E n de dinge i di uij getea nebb n,
d ke' prin 3 11 *1 eid. Die

ging is op n pi de

I
elh
rdt

id zoals
opgegeven, en of

de
%vereen

1 k men met de res ltate a i ; de



praktijk bereikt: de optimale omatandig-
neden waaronder de fabrikant meeti koraen

or,i een regel van 73 tekena 40 maal af te
drukken: in totaal duo 2920 tekens, ieta
minder dan een voile pagina. In tabel 1

'.iijsron.il-; aantal tekens pec seconds

door het benodigde aantal seconden )

.

Vergelijking met tabel 2, die een aantal

llllllllll hesL

fal

SP- 1S0A - NLQ

een inch (2,54 cm) gaan (10 cpi), terwijl
dat er bij Elite 12 zijn (12 cpi).

men ook wel met de naam "compressed" ' aan-
geduid ziet. Emhaaized of bold aijn wat

letter is wat dikker en wat donkerder dan
net normals schrift. Superscript hoiidt in
dat de letter ieta boven de gewone tekens
ataat. zoals bij kwadraten, subscript

Draft is de printwijie dis

elks
Still duidelijk

NLQ-mode meestal twee keer over een regel
gaat en in draft-mode maar een keer. NLQ

belangrijker is dan de printsnelheid, bv.
Bij correapondentie : de puntjes staan nu
veel dichter op elkaar, waardoor de
schri ttkwaliteit van een achri jfmactiine
wordt benaderd. Van de door cms geteste
printers kan alleen de Brother HR-S niet
in NLQ-kwaliteit printen.

IS DE 6R0THEP HR-5

tiet veel. Bij niet-propor tioneel 3chrift

waardoor het typische ' schri jfmachine'

-

achriftbeeld ontstaat; voor echt zetwerk
wordt normaliter een proportioned letter

kjes tekat opgen
ij dil Bl zijn

ijn vervaardigd.



I de fcwalil

fil i 'elk
geprintt

een bepaalde printer kan verwachten, Xan
het beate aan zijn handelaar vragen of

is geprint. Helemaal mooi is het natuur-
lijk ala de printer gedemonstreerd kan
worden (maar daar moet men bij voorkeur

Overigens uil liet aanaluiten van printers

bij beginnende computergebrui kera. Blijkt
uw handelaar niet bereid -of in staat- U
bij eventuele problemen te helpen, over-

voor een paar tientjea pri javerschil kan
men zich een enorme ellende op de hala
alen... Hier moet meteen bijgezegd, dat

—wij geen enkel probleem hadden met het
pi- 1.

TABEL 1

ft inter Draft NLQ

"
p
S

35 tpa,
205 aec
33 sec ?57

?-1000 20 tpa, 145 aec 210
tti -180A 68 tpa, 43 aec 14 tpa 203 aec

llllllllll best

TABEL 3

HR-S «
WOT laofl

Pica j 3 j a
Elite
dubbele breedte
condenaed
onderatreept

emphaaized (vet!

subscript ja ja la
proportioneel nee nee DM ja

zel£te3t. Dit houdt in dat ze, ook zonder
dat ze op een computer zijn aangesloten,
een atukje tekst kunnen afdrukken dat be-

problemen veraorzaakt worden door de
computer, de interface of de kabel, dan
wel of het aan de printer zelf ligt.

:imaal de codes af, die
r worden veratuurd. Zo zoi
niter het uoord 'TEST' vt

afgedrukt: 54 45 53 54.
van belang om bij problem
welke ag. controlecodes
ird; dit zijn tekens dj
afgedrukt, maar codes die

tekens worden door middel van verhitting

Een gevolg daarwan ia, dat de linten
alechts 46n maal te gebcuiken zijn; men
moet er dan ook rekening mee houden dat
men vaker een nieuu Lint oodig zal hebben

eft hierbij geen

feed), drie ervan ook met kettingf ormu-
lieren (pin- of tractor feed). Bij do

benodigde tractor atandaard Bij de prija
inbegrepen, bij de TXP-1000 ia het een

in de
elk(

ten zich aan de codes die gel
door Epaon, een van de mar]
printergebied. Ook veel aofti

tiblej-printer; in tabel 2 i<

globaal aangegeven in welke i

lev.
an de problemen t

een printer nit
ble ia, levert de Brothel

Epsoi

achuiven bij een line feed (=nieuwe
regel), gebruiken Epaon-printers de codes
Escape (=CHRS 27), "A", CHBS n. Hierbij
ia n de gewenste afatand in 72e inch. Oe
Brother gebruikt dezelfde codes, maar nu
ia n de afstand in 3Se inch. Software die
uitgaat van de Epaon-standaard zal op de
Brother een twee maal zo grote line feed-

iendur

wordt afgedrukt,
ieds



uitkiezen, bv. 576 of 640 of 720 pur

code zg. 'Block graphics",
nog net beste te vergelijki
blokjes die de 3pect.>*qi<i

llllllllll LesL
kent, d.w.z

uiogeli jkheid >

:op publishing •

)

Overigens heeft deze Seikosha-printi
die in de meeste andere opzichl
duidelijk superieur is aan de dri

goed

TABEL 2

Type HR-B GLP txp-iooo SP-1B0A
Gen. Electric

Prijs E. 199, 00 f. 499, 00 f .399,00 f. 799, 00
1,6 kg 3,0 kg 4,5 kg 4,2 kg
303x74x65 330x190x70 364x381x98 407x274x117

Interface BS232 of RS2 32 en Centronics Centronics

KiM«wlkM4 30 tps 50 tps 25 tps NLQ
50 tps Draft

16 tps NLQ
100 tps Draft

f .14,95 f.19,95 f.24,50 £.29,50
Levensduur geen opgave 500000 tekens 100000 tekens geen opgave
Zelftest J3 ja ja _-

NLQ ja ja
Papierinvoer los, rol los, rol. los, rol, los,

kettingform. kettingform.
Ep50ncompat

.

gedeelbelijk grotendeels geheel
opties

(f.49,50)
Opmerk. i IBK-compaC.

papier
^andaar^

papier standaard;
1,5 K buffer;
max. 95 down-
load tekens

alle inform;
.n te vinden i

ie keer zo duur als de goedkoopste

,

vermoeden dat veel Spectrumijebruih

ullei ingen .

eschikking hebben [dan wall die ze daar

uurlijk moet men er niet hetzelfde
als

;;.;ei de



zijn Spectrum geladen. net zal dan waar-
schijnlijk ook wel zijn opgevallen dat
het acherm op een vreemde uijze wordt op-
gebouwd. «ocht dit nog niet zijn opgeval-

Het scherm is onderverdeeld in 3 blofckt
Iader blok tele 8 regela. Een regel tt

er blok. Iedec teken la opgebouwd uit
-oeeldlijnen. Elke lijn is een byte <

elk blok: 8*256=2048 bytes, Het tot;
schermgeheugen is dus 3*2048-6144 bytt
De opbouw van net scherm is te danken £

de indeling van het schermgeheugen:

|0!l|0|»|ll|B!BlB|«im«|KU|«|K

Het schermgeheugen start op adrea 16334d

altijd dezelfde waarde (010). Bits 4 en 3

low byte uormen, achter elkaar geplaatst,
het regelnummer . Bita 4 t/m van de low

:olot

van de high byte vi ijn-

=> 0100 1011 0110 1010b

Volgens dit adres zitten ue op:
regel 01011 - 11
kolotn 01010 - 10
beeldlijn Oil = 3

renslotte is er no
Dit geheugen zit direct na het
heugen (5B00H) en is 766 bytes
regels 32 kolommen. De layout
kleurbyte is als volgt:

76543210
|F|8|P|p(Pll|I|l|

kleurgeheugen.

lllllllllll

t 6 is Bright aan/uit
ta 5, 4 en 3 ia de Paper klei
ts 2, 1 en is de Ink kleur.

Deze routine berekeni

urgeneugen van
:ootdii

Deze rout ine print een teken op het

het adres in het schermgeheugen waar het

lopen is,
eerstvolge nde tekencel op het acherm.

de code 255 geatuurd wordt, zal er gi

COPY op het scherm verschijnen, maar I

255 ataat. Dit heeft als voordeel dat
met deze routine niet minder dan

dit te realiaeren, moet de tekenset in
RAM gedefinieerd worden. De systeemvar

gebeuren met het volgende routinetje:

Id hl.startadres
Id (chars), nl

Id hl,*3c00
Id de,atartadrea
Id be, 1024
Idir

Met deze routine copieert u ook de
karakter3 t/m 31. Deze ataan standaard
op SFF. Dit kunt u zelf wijzigen. flla u
alle 256 karakters definieert, moet u er
rekening mee houden dat de tekenaet 2048
bytea lang is.
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milium

I 64 is een 64 koloms i

is reloca able Alls controle-k.: rakteca
1 OVER Dat level
priege ige schr EC

[23) fcomt slec mag
gezonden uorde , maatr dat is n at

Met progra s gesc reven in fce sembler
(de eerste lis ing) . li ting is

loader. De
assembler geb listing en 2.

Anders gel ruik je Us ing 2, 3 en evt 4.

Listing 2 heb e dus altijd no: ig. De
lege rege jala r gel 45, k ijg je

gevolgd oo
ypen. mi n best

gedaan om ing te yp
vind ik di idel an spag et

stal in compute bladen.
Spaties e

e handle
als volgt

ding voor ASIC-geb ui ers is

- Typ 118 ing 2 In. S IVE op ee ssette,
of verand r regel 190 zodat je
of disk gebru is de
BASIC-loadec : pr64.b
- Typ lis regel 330 en 365
moet DATA it gesc
je lui be t, 1 iat je is regels va af 2000

(
els 515 en 545 niet op. Dit kan geen

lis je sin hebt, dan typ je ook listing
in. De regel 535 neem je dan ook op.
Jewaar het hele programma op een aparte

4a BUN 500 komt het programma bij regel
j aan. Hler wocdt de machinecode
JAVEd : pt64.code. Doe dit achtec de

; GOSUB els. Dan hou je 64 kolommen.
; GOSUB set64 en GOSUB reset64 zijn

en de printer meters zwart papier gaat

vooryerecht met , ,
pr64.code. Bij andere

assemblers de gebru iksaanwi jsing volgen.
Je moet een codefile van 644 bytes lang
krijgen, die je "pr64.code" doopt , achter

FLAG is het lage byte van de NMI vector.
De NMI werkt toch niet, dus stelen we dit
byte. Bit houdt bij of voor of achter

Bits 1 en 2 zijn vlaggen voor controle-
karakters met gevolg : kleur, AT, TAB,..,

l""f™ it""*

""

SP0SUC is wan onhandig. Het be\
minus de huidige kolom. De stukjes
en CASES doen daarom wat wonderlljf

In PRINT1, in de buuet van label
staat ook een leuke (vind ik zell
CPU ueet niet waar de Program Count
maar gaat dat uitzoeken. Op de
wordt een routine POP ML en daarna
qezet. Daardoor komen we terug bi

: brengt de stack

voor zover ik ueet zijn alle carry
vlaggen op hun plaats als ee naar
gevraagd wordt. Als je merkt dat ik me
heb vergist. laat het dan weten I Ergens
in PRINT1 wordt door POP BC, het
B-register met de karaktercode geladen.
De BIT-testa verderop met B testen dus

doos. Enti
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eldlijnen

berekend.

. 1-0 van d@ highbyte

VERIFY ?

Hieronder vind je de gegevena oui

THEY SOLD A MILLION (3 (U.S. Gold)

Prijs : fl.39,- / 990 fr.

psi CHESS (The Edge)

Prijs : fl.39,- / 990 fr

.

INFILTRATOR [U.S. Gold)
Medium : cassette
Prijs : fl.39,- / 990 fr.

Medium : cassette
Prijs : fl.36,- / 790 fr.

9B99 REM definieer x en y als

n GO SUB 9900
9900 LET stend-50000: GO SUB 1

9910 PLOT x,yi IF NOT
LET x-k*1: GO SUB 9999j GO TO 9910

THEN LET x=k-

THEN LET y=y-
: 60 SUB 9999: GO 1

9925 IF NOT POINT
: 60 TO 9910
9930 LET 5tend=»tend-2: LET x=PEEK i

s LET y-PEEK (at
HEN GO TO 9910
9940 RETURN
9999 POKE stBnd.x: POKE stenc
t»nd==tond+2: RETURN

THEN LET y=y-

IF 50000<st
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; ROM-ROUTINES

EQU I0A8D
EQU #0ACA
EQU (OB03
EQU #0BDB
EQU 80C55

: system-variable:

TVDATft EQU I

(5C3A
S5CB0
I5C88

A, (SPOSUC)
#2A

a!(HL)

HL,FLAG
UlHL)
1,(HL)
N3,ARGMNT

110
:,(I¥-Y+PFLAG)

4,[HL)

(HL),8

PUSH
CALL
CALL

DEC C

JR NZ,LOOP_C
INC DE
OJNZ LOOP B
LD HL.FLAG
LD A,(HL)

LD (HI.),

A
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DEFB
DEFB
DEFB

DEFB

DEFB

D5FB
DEFB
DEFB
DEFB
DEFB
DEFB
DEFB
DEFB
DEFB

DEFB
DEFB
DEFB

too, (00, 00, 100;
(02, 122, 20;
105, 150, 00,
#05, • 75, 157, 150;
(02, 174, 171, #72;
#66, (12, 43, 130;
#07, (52, i56,

(02, (40, 00,
(03

,

#44, (44, 120;
122, 22, (40;

I 00

,

152, (72, (50;

(00, (72, 1 20 i

(00, 102, 124;
too, (70, = >-):.:;

# 30 , t06. 160;
101, 1 1 2

,

(02, 155, 155

,

102, (62, 122, #70;
a 2 , (51, 124, i 7

106, (16, 111,
#01, (35, 157

1

#10:
#07, (46, 115, (20;
(03, #46, 120
(07,
(07,

112, 124,
b
r
> 5

,

\?Q

102 155, ! ". 160-

too, (02, HO- (20
too, #20, #02, 124
too. (12, #42, (10

(07, too
(00 142, us '•,':'

1% IDD, FAS 170
a 07 F55 175 15
(06 *)(>

#07 #54 #45 170
#06
#07

155
#46

155 (60
,;

.

(47 (40
(02 154 #75 #20
#05 #57 #5b #50

(22 122 (70
#01 #11 #55
I G 5 (56 #65 (50

|05
a =", 5

#55
#55 150

#55 155 170
107 155 (40
#07 (55 (57
#07 (55 165 (50
#07 #11 170
t07 122 120
(05 s'35 155 #70
(05 (55, 155 120
(05 = 5> 150
(05 a 5 2 125 #50
(05 #55, 122 #20
107 124 170
#07 (44 170
(00 #46, #23 1 i

(07 111
(02 (72, 122
(00 = 00 100 IOF
(02 154 #E4 #F0
(00 (75 170
(04 #55 170
(00
#01

#75,
#17
#75

(45
155
174

#70
#70
#70

DEFB
DEFB
DEFB

106

,

146, 44, 140
# oo

,

57,
1 1 J

104, 55, 150
102, sot, 22, 170
(02, 102, 22, (26
104, S55, 65, 150
#02, 122, 22, (30

#57, 75, #5ij

(00, 175, 55, (50
#00, 1 7 5

,

55, #70
too, #75, 57, (44
too 175, 57,

too (74, ; -1

100, (74, 71, ..
#02, 172, 22 = .;;

too, 155, 55, (70
sjOO 155, 55 r.io

155, 77, (50
#00 155, 25 ?50
too, 155, 57 (17
#00 24 170
#03 42 130
#02, 122, 2 2 a 20
#06 (21, 12 160
15A #00, 00 #00
#0F IBB, B9

,. jgen ! 010 -

Ultgcver; Sinclai
15 REIi FUNCTIES
20 DEF FN h(a»J-CODE i

7»(a«(l>>"9">
25 DEF FN d(a«)=FN hi

FN h(a*f2H
30 DEF FN p(xl=PEEK x'

PEEK (x*l)

45
50 REN PROC CLS
55 CLS
57 POKE 2372B.0
60 LET stream=2
65 GO SUB 80
70 RETURN

(*dr-£4/25fi>

120 REM PROC RESET64
LET a-FN s<str-ei
POKE a, 1

POKE a+l.h
140 RETURN
145



mum
50 REM PROC VARS
53 LET cls=50
60 LET »t64°80
65 LET r-M*t64-120
70 LET adr64=64724
73 RETURN
B0
B5 REM PRflC SAVE
90 SAVE "pr64.ba»" L

95 SAVE "pr64. code"!

285 RETURN

REM PRDC I.I1AD

CLEAR 64703
GO SUB t'ifl

LOAD "pr64.

GO sue els
PRINT
STOP

RETURN

codC'CDDE

510 CLEAR 64723
515 GO SUB 2000
520 GO SUB 150
525 GO SUB 800

530 GO SUB els
535 GO SUB 3000: REM Als ;

"let de tapi

FOR i=0 TD 79
READ at
INPUT "»

PRINT Wf 1000*1
DATA (a*!""""

LET som-0
FOR j-0 TO 7

LET v=FN d(a«
TO j*2+2>

>

LET sam^srjm+v
POKE arJr-64*it

NEXT j
IF aoniOWL a«l

PRINT 1000*i,

LET i

NEXT i

STOP

990 REM Datawcti*.
993
1000 DATA 2 1 B05CCB4ECB8E200959

"

1001 DATA 28CB5628 1 0C896960BBB

"

1002 DATA 2AB85C83B5D603E609B3

"

1003 DATA 3F3CC3CA0ACB662B0B75

"

1004 DATA 06360B320F3CC9CB0629 »

1005 DATA 5E2B095FE601 777B071 1

"

1006 DATA 1FC38D0AFE20303E0773"
1007 DATA FE0D20053600C3F40797

"

100B DATA 09FE0B200635CB3606 1
6

"

1009 DATA 01 1BF3FE06DB200C078B"
1010 DATA 3AB83CD62A2FB7B60B5B

"

1011 DATA E6301BB3FE103B140B27"
1(11.: DATA FE 1 830 1 0320E5CFE0752"
1013 DATA 163003CBCEC9CBD61 100"
1014 DATA C036 I0C93E3FFE9009B6

"

1015 DATA 30C4CD03 B59 1 DF50B26

"

1016 DATA CC560AC4550CC 1 E5 1 1
5

"

CDDB0B2 1 E 1 E9E52 1 1 1 SB

"

000039CD2C 1 6D 1 1 1 0554

"

1019 DATA EAFF I 9EB2 1 B000CB 1113"
78200 1 6B2929 1 9E50593

"

28 1 3CB 1 B9FE633CB0929

"

1 B3002C6CC7723770749

"

1023 DATA 23CB6B20EDD1E 106 1051"
1024 DATA 040E02 1 AD5FDCB570802

"

1025 DATA 562B012FCB492B040494"
1026 DATA 1 F 1 F IF 1FE60F 16F0063 1"

1027 DATA FDCB76462006 I 60F07 1 9

"

B7B7B7875F7EA2AB I 094

"

1029 DATA 7724D1 0D20D5 1 3 1 00657

"

1030 DATA D02 ] B05C7EEE0 1 770993

"

ZX SPECTRUM SOFTWARE
Made in Germany

CARTRIDGE-SERVICE DM 29.00

DATENMANAGER (Cartridge of Disk) M 69,90
Super -Databa Be voor Opua ol Microdrive

DISCSERVICE D M 45,00

HARDCOPV M 29,90
Screencopy voor OPUS en Inlerface 1

FAKTURA 88 M 99.D0
Fattureerprogramrna voor OPUS of Bela-Disc

INVEflTAR'SATIE Carlr. ol Disk )H 49.00

IASWORD It Nil hiding >M 39.00

VOOnRAAD-CONTROLE Disc OPUS DM 69.00

OPUS DISCOVERV 720 KB DH 529,00

OPUS 2e Drive 720 KB Dr. 299,00

Inlormalie en Beslellen

KAI UFFENKAMP Software & Hardware
G Brian slratae 3. D-49W ENGER W-Du>lsland



1031 DATA C0CD030B0DC3D90D0B49

"

1052 DATA 00000000022220200100"
1035 DATA 05500000057557500374

"

1034 DATA 02747 172661243300580"
1035 07525670024000000353

"

02444420042222400306"
1037 DATA 00527250002272200456

"

1 tl -H DATA 00000224000070000 1 50

"

1039 DATA 0000066001 1224400221

"

02555520026222700450"
1041 DATA 02512*470061611600372"
I M2 DATA 1 3537 1 00746 152002B7

"

]H4r, DATA 0346552007 1 224 40031 5

"

1H44 DATA 0752557002553 1 6005

1

B "

teas DATA 00020020002002240104"
1046

MTA
001 242 10000707000 114"
0842 1 240075 1 302003 16

"

I04B DATA 06DDAB70075575500796 "

1049 DATA 06565560075445700545"
1 K>50 06555560074644700529

"

1051 07474440025475200445"
1082 05575550072222700444"

01 1 15570055665500487"
1054 0444447005775550054 1

"

DATA 07555550075555700546"
;as6 DATA 07557440075557 1 1 046B

"

i«a? DATA 0755655007471 17004Q0"
1 0511 DATA /J222 20055555700394"
1 03S- DATA 05555520055577500496"
I 060 DATA 05522550055522200360"
1061 DATA 07122470074444700428"
1062 DATA 00462310071 1 1 1700274"
1063 DATA 027222200000000F0 1 97

"

1064 DATA 0254E4F0007175700896"
106S DATA 04475570007545700570"
1 n«, DATA 1 1 75570007574700566"
1067 DATA 06464440007557 1 70435

"

i 068 DATA 04475550020622700394"
1064 DATA 02022226045565500346"
[070 DATA .s.."../:,-.;

:
::.i.;r:-

1071 DATA ' 00755550007555700596

"

1072 DATA '007557440075571 10493"
1073 DATA 0074444000747 1 700589

"

1074 DATA 02722230005555700480"
L«7S DATA '00555520005577500486"
1076 DATA 1 00552550005557 1 70397

"

l«77 DATA '007 I 24700324423004 14"
1078 DATA '022222200621 12600255"
1ST?'? ' 5A0000000F9BB9F006B5

"

laaa
1081 REM E
i*ia:
.'«* REM UIt leg
2010
2020 PRINT INVERSE 1; BRIGHT lj"Eim
'. ash lj "64 Kolom's routine"; FLASH
oor "" ouHe Spectrum. Millem Lagemar

2030 PRINT "Deie aa.rhinetaa.1 -routine
664
4724 "-gek

utsbiar. Alle control -ct
en, behalve OVER."

2040 PRINT "TAB hoeft geen 2e argumer

I •III 1

1

2060 PRINT "Het laden

2070 RETURN
2080
2090 REM Einde uitleg.

3020 PRINT INVERSE 1; BRIGHT lj"Een ";

LASH li"64 Kolom's routine"-, FLASH 0j "

oor een ouHe Spectrum. Willem Lageman.

'

3040 FDR c=32 TO 143: PRINT CHR* c

NEXT c: PRINT t PRINT
3050 PRINT FLASH 1;" (lash lukt at

1 234567890 1234567B901;
1123456789012345673901;

3100 PRINT "TAB 5j"TAB 5. De 2e ops
^1 1 1 _fd 0, fcan weggelaten warden. "

3110 PRINT "De tabsfCHR* 6)","komer

3140 NEXT j: NEXT i

3150 PRINT " BRIGHT 1
; "Al s dit ergens t

p lijkt, dan is het intypen gedaan!".
3160 INPUT "Type enter am door- te gaan.'
; LINE a*
3170 RETURN
3180
3190 REH Einde demo.

lil je gcaag dit plaatje {of ontelbace
arianten) op je Spectrum kunnen tekenen,
eserveer dan alvast het volgende numinet
'an de Sinclair gids. W. Lageman legt uit
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a) Word Processing with the Sinclair QL
b) Desk-top Computing with the QL
c) Advanced Programming with the QL

lezen. Vrij vertaald staat daar geheel
naar waarheid dat het boek ten aerate
bedoeld is voor de volslagen leek op het
gebied van tekstverwerking , maar dat ook

-~ieke mogel i jklieden van guill Mil leren
kennen lets aan dit boek zal hebben. Er

En dat is het ook niet. Wie de QL User

in O'Reilly's boek nauwelijks iets nieuwa

verwegen om eerst dit boek te lezen
.as daarna de User Guide. Het boek
amelijk (evenals O'Reilly's boek o\

olalagen leek met tekstveruerking en n

daarbij bang te zijn dat I

llllllllll

Vrij kort na de introductie van de QL zozeer sle
beknopt, H

aantal QL-boeken op de markt. Op de is als
geschikter

met opvallende letters vermeld dat het om volslagen

woordelijke haastige spoed was ook in dit DESKTOP CO

goed. De nogal dure boeken [in NederLand
orspronkelijk 40 gulden) uerden in ieder computing

-jeval niet massaal verkoclit. Vooc de profession
consument hee£t dit achteraf z'n recht hee
voordelen: nadat de boeken jit deze serie uoorden:
al enige tijd in Engeland gedumpt werden, Om te beg
is het nu ook mogelijk om de boeken via (al dan n
Terminal Software voor bijna een kwart rend. Het

het boek misctiien te hoog ligt. Pas op

de hoofdstukjes over de tekoctkomingen

aardig, maar dit omvat samen niet meer
dan 16 bladzijden.

Al al I

inkoop van een QL

of Barry Mile-

ser Guide. Integendeel; het is een
amenvatting (!) van dit toch al beknopte

rogramma ' s (in gemiddeld 25 bladzijden)
esproken, waarna er nog eens 50 blad-
ijden gewijd worden aan de keywords van

'el: ijft

en daar een paar details weglatend of

derde boek, "Advanced Program-

valt gelukkig meer positiefa te
.als de titel aangeeft, wordt
op de totals leek gemikt. Dit

(lees door op biz. 46)
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PROGRAKMA-5 VAN LEZEBS

werden ingezonden. De auteur van een ge-

alott^geldt'^'Vooc wat, hoott wat'. Af-
hankelijk van de kvalitoit van het
programme, ontvangt da inlander een
cadeau-bon von 15, 25 of 40 gulden. Voor
Belgen wordt een andere regeling

of ter logelijk

leven de

aanmerking op een cassette, cartridge
voor microdrive of Opus diskette. Die
krijgt u xo apoedig mogalijk weec terug.

Dat Kan uel drie a vise weken duren, Ala
het enigazina raogelijk is, stuur een uit-

ook dat het vrij 2inlooa ia, een pcogram-
oii dat in een tijdachrift gepubliceerd

BREAK op een cassette op t

,ISTen en dus te publici
ijk

code ftuasen 127 en 165). Gebruik die in

de listing. Niit mooi , wel duldelijk.

wiaten waarvoor bet pcogramma bedoeld ia,

hoe het bediend raoet worden, waarop gelet

er een korte verKlarende tekat bij doet
(een Tasword-file of een Quill-file).

gramma in en doe BON. " Sou bij het

bet programma wordt ingetypt door iemand

die het nog noolt zag . Uw programme is

alleen voor uzelf *sg duidelijk dat or

geen uitleg bij hoef t"
. Dat ondervinden

wij zalf dagelij

nzenden. Voor Spectrum hebben we de
ievpac en da Picturesque; voor QL da GST

logelijk. Ia hij breder, dan moeten we
aan verkleinen, en dan kan de leesbaar-

wij kunnen onmogolijk

En »r ia altijd wi

tijdachrift heeft
pcogramma atond en
verontwaardigd opb<

lij accepteren en
>oor het hele Sin

n. Bedenk evenwel dat *uu"
len wordt gezien,
jdachriften lezan.
mand die 66k de

die niet van jezelf

en LOAD- volgordei indii

lelai
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rinden jullii

handige programmaat jus

;enbgogaard beval

e prograroma van Ecwin Bolwi
d als hulpje in een adventure
ic-routlne die vordt gepcoduc

CAPS SHIFT + ENTER (tegelijk

zet de code in gang me

I

55555. De klok verachijnt

vaste medewerki

je deie nele lange regel intypt,
t bests het commando POKE 23608,0
niet ben je sen paac uur bezig.

1=3600! LET r-65536: LE

EK 23&74*256*PEEK 23473+PEEK 23&
721/50): LET <i LET n-FN

=m<24*qi LET r

ABS <m-n)>/2t LET u=INT (n/q>« L
ET m=INT <Cn-u#q>/i>0>: LET *=n-u
*q-mI60: PRINT AT 0,24jt*f2+<u>9
I TQ )|U|tll TO 2-ta>9)>;n;t*t T
D 2-(s>9l> t Bi LET p=l-o+m LET n
= lu+(INKEY»= ,,u")-(INKEY«' ,'U")>»q
+ t«+tINKEY*="»")-lII*:EY*="M ,, )>*fi
0+ts+<INKEY«= M s")-UNK.EY»-"S">>:
LET o=n<>pi LET n=ABS n*50i LET
p-INT In/rli LET q=INT <(n-p«r>
/25&): LET r=n-p*r--qt256i POKE 2
3674*o,p: POKE 23673*o,n: POKE 2
3672*o,r: GO TO 10

KEPPELSKAMP 9

B051LU HATTEH

10 Dill s»(2,5l t LET i

ER": LET a«<2>-"HDGER":
T <RND*1000*IJ: FOR jt-l

INPUT ("getal <> 1001

i CL5 i GO TO

EP Cj

GO 1

i«(2,l>! LET
-INKEY*!
•0- OR a'-

015, 2tz-

LET z=VAL a*

I

30 LET k = INT 1RNDI251+1: PRINT
AT 4,5+LEN 5TR« *i FLASH t||2|

FLASH 0;AT S,S|K|' ="i INPUT "A
NTUOORD "iz: PRINT AT I0,10i FLA
SH ljCGOED" AND x*k=i » + ( "FOUT"
AND .IjOiI: PAUSE 6HM: RUN 30

40 LET <=0: FOR x=l TP 100: PR
INT XI BEEP .2,12i LET r«=CHR« (

RND«25*97H PRINT '-'jR*: FOR y=
1 TO 60i LET z«-INKEY«i LET y=10
0*<I»<>"")*v: NEXT v: LET f-4+tl
*<>R»1. PAUSE 10E PAUSE 10: BEEP
.2,0+d»=r«>*3A: CLS : NEXT --.

PRINT fi" GEMIST"! PAUSE 0: RUN



MINIM ne-liner

110 PRINT ""Hier

irqelt

et spaelt sen goede dctiaf."
130 PRINT
TOETS": PAUSE
140 CLS : PRINT ' "Het derdc pro

grjnmu is Ban oefening met

:tor in typt voort

170 PRINT '"Er is am mill
de ruintc gt?ei"i gebruik c

t vin INK en PAPER kleuren!
1B0 PRINT ""

TOETS"i PAUSE 0: CLS
200 PRINT '•" 1. RAADSPEL

210 INPUT -'WELK NUMMER '

100 FOR a=30000 TO 3001Bi READ

'

bi POKE a,b: NEXT a: PRINT "SINC
LAIR GIDS'i PAUSE 66: RAND0T1IZE
USR 30000! DATA 33,0, 64, 78, 6, a,

I

03, 17, 31, lf>,251 ,119,35,124, 254,8
8,32,241,201

200 LET 2*1 1 FOR V-l TO 2: CLS
#i LET y-64: LET »«-" DE": GO
SUB 210. LET Y=72i LET A«-"SINCL
AIR": GO SUB 210. LET Y-80: LET
A«=" GIDS "i GO SUB 210! PAUSE
99i LET 2=1*1, NEXT V
210 FOR X=V TO V+7 STEP Zi POKE
23681, X: LPRINT TAB 12;A»i NEXT

300 CLEAR : CLS •> DIM a*<32>!
FOR i=ll TO 21i PRINT AT i,0; IN
K 7( PAPER 0;a*: NEXT ii PRINT A

" INK 9} PAPER 9j "SINCLAIR
f 11,19; PAPER 0i INK 7;

'SINCLAIR GIDS"
310 PAUSE 1; BORDER 0: BORDER

: BORDER 0: BORDER 0: BORDER 0:
BORDER 7i BORDER 7: BORDER 7r BO
RDER 7i BDRDER 7: GO TO 310

GIDS"!

" 0,0;i CLS I FOR f

i
LPRINT-54 TO B7l POKE 23681,

DE SINCLAIR GIDS ":

NEXT Fj FOR F-l TO 1001 BORDER 2
: BORDER 7: BORDER 1: BORDER 0:
PAUSE li BORDER 0! NEXT Fl BORDE
R 01 PAUSE 100

500 LET a«='="DE SINCLAIR GIDS":
FOR t=60000 TO 60018: READ a: PC
KE f,a: NEXT fi FOR g=l TO 19 ST
EP 2i PRINT AT g,0iA*;AT g+l,0]T
AB 15;a«: NEXT g: FOR g=0 TO 6:
RANDOMIZE USR 600001 NEXT g: DAT
A 33,0,64,6,24,197,6,0,126,238,2
55,119,35,16,249,193,16,243,201

600 FOR +=60000 TO 60025: READ
a: POKE f,ai NEXT fl DATA 6,192,
17,0,64,213,225,35,197,1,31,0,26
,237,176,43,54,0,35,35,19,193,16
,240,201,254] PRINT AT 0,2B;"S.G
"I PAUSE 35i FOR g=l TO 31: RAND
OMIZE USR 600001 NEXT g

700 FOR f=60000 TO 60025: READ
a: POKE f.ai NEXT *t DATA 6,192,
17,255,87,213,225,43,197,1,31,0,
26,237, 1B4, 35,54, 1

16,240,201,254a PRINT t

6": PAUSE 35i FOR g-1 1

DOfflZE USR 600001 NEXT



ENQUETE FNOI PETE ElvIGHJECTEC ENQUETE
Na bijna 1 jaar Sinclair Gids, met hier en daar hindernissen op haar
Meg naar de lezer, zouden Mi J van de redaktie wel eens Hi lien weten,
Hdt er zoal lee*t aider onze lexers. Wi j willen in ieder qeval do
tMeede jaargang GOED van start gaan. En dan willen Me graag meer
rekening houden met Um wensen. Wilt U iets terugzien van Uw verlangens
of wilt (J iets veranderd zien, dan raden Mij U aan dit formulier in te

zx ai
SPECTRUH 16/4B/+
SPECTRUM 12B/+2/+3

'raag 2: Hee-ft U naaat Uw Sine! nag de beschikking over i

Type

CST7SANDY /PCML
Andere t.M

raag 4i Welke randapparatuur hee-ft u bij Um Sinclair

Zq ja i Merk:

aag 3: Van wel k opslagmedium rraal: t Li gebruik 7

fadrive
skdrive p3.5" Qa 1/4" | ]3'

1 Beta Disk

BZ/W QKlmir
Z/W | |Kl»ur

Printers ^1 Ja Q Nee
Zo ja: Merk en type:..
Printer Interface: Merl

MODEM: Indien aanwezig Merk en type

Vraag 5: Naast mij

Telex
Elect
Sport

/DX en/Zen

Andere zaken, zoali



Vraag & Graag Mil l«n > da anonieme gebruiker wat batar lirtn kennen.
Vandaar dat we een aantal persoonl i j ke gegevens van U vragen.

6.1 Leeftijdt jonger dan 16 jaar 135 - 49 jaar
17 - 20 jaar [—J50 ~ 64 Jaar
21 - 24 jaar Q*>5+ J"r
25 - 34 jaar

6.2 Geslachti f^ Man [ ]vrouw

6.3 Beroepsgroep:
Zelfstandige
Werkzaam in Wetensuhap
Werkzaam in Onderwija
Werkzaam in Bedrljfeleven

6.4 Heeft U beroepsmati g mat computers te maken ?

p> n«
6.S Programmeren: Ik pragrammeer zelf niet

Ik programmeer in BA5IC
Ik pragrammeer in llachinetaal
Ik programmeer in PfiSCAL

Ik programmeer in Forth
Ik programmeer in Hodula 2

Vraag 7 Laest U naast de Sinclair Gids nog andere ti jdachri (tan 7
Zo jai

Titelj __
Titeli
Titels _
Titeli _

Vraag 8 Bazit U naast ti jdschrif ten ook boeken over (Jh computer ?

Zo Ja, hoeveel titels heeft U op de plank staan ?
Haeveel Titels hiervan zijn Nederlands ?

Vraag 9 illiteraard beschikt U over programma ' s voor Uw computer.

Gee* hier het aantal aan: Y~\

Kunt U in aantal aangeven hoeveel van bovengenoemde pro-
gramma's U zelf gemaakt heeft ?| T

Kunt U het aantal programma'* aangeven, dat U ui t boeken en/of
ti jdxchrif ten heeft overgenomen 7

cm



Vraag 10:Het gebruik van Uw computer.

vnor admin 1st rati

il-e toapassing

D"~

,ak/ui tslui tend

lak/uitsluitand

Vraag 1 1 ! Bent U abonnee van da Sinclair Gida- ?

Indien iJ geen abonnee bent, Mat is daarvan dan de redan ?

: koop toch niet elk
it even ai tat :

Bik koi

BIk vi nd het teveel gel
finder e redeni .........

Vraag 12iDankt U aan het overstappen op een ander computersysteam 7

J. ».,

Indian ja. Mat is da reden 7

Hillan gaan overatappan t

Op wel ke termijn gaat U ovarstappan '



OVER DE S I NCLA IR GI OS
Bij de volgende vrug kunt U Uh hart eens luchten !

Vraag 13: Hieronder datgene aankruisen wairvin U vindt dat, dat Uh
awning omschri jf t.
En uiteraard Um wensen kenbaar maken

ONDERMERP Mijn interests is: Hiervan wens ik

GROOT MflTIG NUL MEER MINDER

A

B

c

D

E

F

G

I

J

1.

tl

N

P

a

R

Hardware bespr-ek i ngen

Sof twarabecprekingi epel len

Saftuarcbeipreki rig: Educatief

Softwdrebespreling; Zakel i jk

So* twarabesprekingi Uti 1 itiee

Boekbespr-eki ngen
'

Kort NlBUMB

Vragan van L«z«rs

M lever! ngen T*sword

111 lllllMl 111

Prof ielschatsan

Tips sti POKE* voor ipellen

Listings Spellen

Listings Utilities

Listings Toepassingsprogs.

Vul bij d» vr»g«n t/m S Uw eig m id" in.



800 LET d-0: FOR --I5624 TO
B3i LET b=PEEK a: Dill a»(B>:
c-B TO 1 STEP -li IF b-INT i

1*2 THEN LET aXO-"?"
B05 LET b=INT <b/2)i NEXT t:
INT AT

IF i '15 THEN PAU

900 FOR *=60000 TD 60037i READ
a: POKE f,ai NEXT f: DATA 33,63,
5,227,33, 128,255,203, 127, 40, 3,33
,152,12,8,19,221,43,243,62,2,71,
16,254,211,254, 23B, 15. 6, 10, 45, 32
,245,5,37,32,241,201: FOR h=I TO
255. FOR g=0 TO 7: POKE 60006,1

0: POKE 60020, gi POKE 60029, h: P
APER g: CLS : RANDOMIZE USR 6000
0: NEXT g: NEXT h

7 ? t RESTORE j FOR +-0 TO
1 REA1 ai POKE USR "

fi LET se=0: LET * = .5: LET i

»= * = 1 TO 1 STEP 0i PRINT
" AND l»-"T AT 20,0;
16 TO > TO 32 AND i*-

"6 iAT 2 ,0;a*U RNDI16 TO 1< TD
X )i LE' i«=INKEY«i LET k=k*(i*

-"1 ' )-(ii ="5") t LET >.=* 32»(k<0>
-32»(n>3: ): LET =LEN SCREEN* 11

0,K >: IF 1 OR i* 7- THEN PRINT

i«="7' >i LET :"USR 358
4" 4ND 11 <>"7") + •'-HJ5R 35B3" AND

|1 "+l"Ji PRINT f " 0,0; "Sc
NEXT f 255, a, a,

2

I nnE-linsr
10 LET t-RND* 1000+1 00 i FOR n-1

TO ti LET n-ntCINKEY*-"")! NEXT
m BEEP .05,12: OVER 1: PRINT A
0,15f»' ,

i FOR * = 1 TO 20: LET q
I0-K/2: PRINT AT x-1

,

15j "*"; AT
l.lSt"*"! LET x=x+25«<INKEY«<>''"

RINT AT 0,0|q|"
; PAUSE 0: PAUSE I CLS : BO

10 LET up=33B3: POKE 23624,7:
POKE 23693,71 POKE 23694,248: CL
S : PRINT AT 0, 18; "Saturn's ring

.rough
'<-5

i LET f

» STEP 0:
POKE 23200+RND*3t,255-RND*126i

LET z=USR up: POKE 23200+RNDI31,
255-RND*126: PRINT AT 0,0;"5cure
i"|3ci LET r»r + <INKEY«=' ,B ,'l-UNK
BV»-"S')i LET r=r-32*(r>31)*32i<
r<01: PRINT AT 10,i- t

MVi IF ATTR
(10,r>=7 THEN LET sc=ec*1: NEXT



Illllllll nne-liner

1 REM Attritiuten-«ter, Ren.

10 BORDER 7 i POKE 23693,7: f

E 23694,01 CLS i FDR f=22528 1

3l POKE f,RND«25;
sc-0: PRINT #0;AT

0; "Eat as much ATTR's as you c

."! LET po*-36S: BEEP 1,14: Ft

*-l TO 350! LET sc-sc+PEEK (pc

225281/301 POKE pos+2252B,0:

NEXT f

NT I (AT : , 0;"5i:c : LET f

-<INKEY«="'B" AND pos'
D Cpo5+l>/32<>INT Kpo5ti:
<INKEV*="5" AND pas>0 AND
OINT <pos/32))+32«(lNKEY»="6

/32

32ItINKEY»="7"
NEXT *: LET sc=INT (Bc+.

: BEEP 1,18: LET z-USR 35S2*U5
3582t PRINT AT 21,0; INK 6; BR
HT l;"Scorei"|sc,,

iXJKS\

100 DEF FN p«ln«> = (5TR* UBR 600
ISM TO 0>*CHR* 22*CHR» 21+CHR»
0+p*: DEF FN c*n = (STft» USR 6000
0) < TO 0): CLEAR 59999: INPUT "r
egels^ "(n: LET n»x*l: FOR *=600
""

3 60029: READ b: POKE a.b: N
EXT < 14.17,

000«PEEk J

100 INPUT "Stelsel a ? "ia-"Sto
lul b 7 • , ;b ,,'Getal ? "! LINE a*
: LET d-0: FOR c-LEN a* TO 1 STE
P -1: LET d'd-HCODE a»(c>-48-<7
AND a*lc)>"9"»)»a~(LEN a»-c)t NE
XT c: LET b*--"i LET C=INT <d-b«
INT (d/bJ*.5)i LET d=INT Id/h):
LET b«-CHR» <c+4B*<7 AND c>-IB>

I

b«i POKE 23620,17 AND dOBUlll

"Ste: i GO 1

STOPWATCH
STARTADRE5=53555 , LEN

EEN PROGRAHMA VAN

FN s»(>=STR* (PEEK 5590
; 55B99-"-t00«PEEK 55904*1

13* 10000*PEEK 55902+
i5901)s DEF FN HIS*)

=16»<COD£ A*(l)-48-(7 AND A*<1>>
"9">)+C0DE A*l2)-48-<7 AND A»<2)
>"9">: READ A«i LET A=0: FOR X=5
5555 TO 55898: POKE X , FN H<A*<1
TO 2>)i LET A**A*FN H<A*<1 TO 2)1
: LET A»-A»<3 TO ): NEXT X: IF A
O40966 THEN PRINT TOUT IN DATA
': DATA ,, 3A61DAA7202418002100DDA
F326 1 DA060036DC23 1 0FB36DC3EC332D
CDC2 1 46D922DDDC3EDDED47ED5EC9ED5
6AF326 1 DA325BDA325CDA325FDA3260D
A325DDA325EDAC9F5E5C5D53A61DA3DC
2FDD93A5CDA3C 3C325CDAD60A2049325
CDA3A5BDA3C325BDAD60A203B325BDA3
A60DA3C3260DAD60A202D3260DA3A5FD
A3C325FDAD60620 1 F325FDA3A5EDA3C3
25EDAD60A201 1325EDA3A5DDA3C325DD
AD6062003325DDA21 1B403A5DDAC630C
D41DA3A5EDAC630CD41DA3E2FCD41DA3
A5FDAC630CD4 1 DA3A60DAC630CD4 1 DA3
E2FCD4 1 DA3A5BDAC630CD4 1 DA3A5CDAC
630CD41DA3E7FDBFECB4F203ACB47203
63EDFDBFEC B4 72B2EAF326 1 DA 1 B2B3EF
EDBFEE601 20203EBFDBFEE60 1 20 1 B3E0
1 326 1 DAAF325BDA325CDA325FDA3260D
A325DDA325EDA3E7FDBFECB4F200D3EB
FDBFECB4720053E0 1 326 1DAD 1C1E1F1C

'132410FAEI23C9"



Minim DriE-liner

*<?) : Dili »(B CLEAR * PRINT
i PAUSE CLS :

LET m=<PEEK 23 56J-7B: OPEN #m+6

Ms INPUT
';>-e: '/.

i id: PRINT "Kapi 1 1 "|k
-X"i'"L

ud: jlo I LET r
/ 12001 LtT

(1+r
tFN A

12) ) : PRINT flnnuits

FOR » TO >
=re«kii LET in-an-tei LET fca=k.

int LET t»=STR» FN a<te): LET :

-STR» xc LET l«=STR« FN o<in>:
ET k»=STR» FN a<ka): PRINT x«:
"ft*;" •(>»;" "ik*: NEXT *: PI

NT CHR» 13i PAUSE ABS mi NEXT •

I REN Mike Hell

LOAD am cade in te laden

10 POKE 23693,6: POKE 23624, 6i
CLEAR 29999: POKE 2361 B, 10: POK

E 23619,0i POKE 23658, 8< LET »=1
0: LET b-11: LET c=12i LET d=13l
LET e-14t LET f=15: PRINT i INP
UT "Command? "j LINE c«i POKE 23
620, <c*-"LOAD")*2t-li PDKE 23620
, lc»-"LIST")»48-I: POKE 23620, <c
»="SfiV£' , l«24-l: POKE 23620, <c*="

="ENTER")*29-1: POKE
,13i INPUT "Filename? "i LI
; LOAD c-tCDDE 30000E POKE 2

INPUT "Filename? "t LIN

MI LET w=w-q+l: SAVE
; POKE 23620,14: 1NPU

3620,
Ec*i INPU'

c*CODE q
"Start?

OR r TO
i PRINT q;TAB 7

LET : =0: FOR r TO

OR le*>-"0" AND t«<'
: PRINT c»;: LET a-«i

l6-m*yAL c

: POKE 23692,255: POKE q,s: LET
i PRINT : POKE 2362

0,29: INPUT "Start "iq: LET t»-"
OR n^q TO 65

i LET c«=INKEV*: POKE
;HR« 13>»49-1; POKE 23

i PRINT qsTAB 7
i FOR cn=l TO B: LET i^PEEK q: L
r q=q+l. PRINT tCUNT <i/16+l)>

: POKE 23692,255: PRINT



1ET DE

PRECIE5 D.ELEN <

Fan duidelijk voorbBBld dearvan vormt da
BASIC-versie van

"ONTBINOING IN PRIErtFOCTOREN"
dat Ik gepubliceard hab in juni 13B5 in
SINCLAIR GEBRUIKER,
Omdat in dat korte artikel vbbI drukfou-

moBilijkar te volgen dai

dB regels BRSIC in HC kunnen uor
taald". Dit FUNKTIONEEL overnemE

i CBLCULOTDR,

PRIEnFOCTCREN BASIC UERSIE QS/85

Dm net aantal dalers D te bapBrkan, [

brulk ik Ben algontfime die twee-, drit
vijF- en zevanvouden "uitzBof t"

.

Hat ontujlkkelde programma, zib figuur
is ultarat eonuoudlg an kompakt door
taoQepaata trucu. Het kan gemakkel:
voar do SPECTRUM uarden aangepost.

Near keuie Loordt 1 gatal N qF aan rack!
van opeanvclgonda gBtnllan N t/tn N*R u:

llllllllll zxfll

ELER F.LGCR ITHrtE

Optelling van da eersta vijf getallen van
OS in regel 210 levari achtBraanvalgEns
E, 3, S. 7 an 11 op, de eersta 5 priemge-
alli

4H getsllan, uae
tEllinQ, beginnende net Il+H, allean die
getallen worden gevormd , die niet dDor 2,
3, 5 nf 7 daslbaer zijn, Deze saria van
getallen bfigint met 13. 17, 13, 23 ,., an
eindlgt mat 199. 509, Ell, 251.
e seriegrootte (cgclus) is 221-11-210-
2*3«5»7.
Na B21 beginner* lib mear mat de reeks van
4B getallen CSde tot en met 53ste gatal
van AS} er bij op, te tellen en uia var-
krijgen dan getallen die 510 groter zijn
dan de eersta seria.Dit procas kan steeds
wear uorden herhaald.
De opmarkiamB lezer heeft gezian dat het
Slate an hat 53stB gBtal van OS negans
zijn, terwijl in da beschrevan aBrie op

n aprongen
F.en de

•i regal 530 gat
bij fHL (MCX) op te tellen CX-51 OR
X-533. Bio ultdrukking haaft da uaarde 0,
tanzij X-51 of X-S3, dan is die uiearda 1.



FROGRsrirm

Na geSAUEd te hebban met HUN 500 wordt
Qij hat lotion OS opgeslagon in het geheu-
gen van adra-. 25755 t/m adras 25007, met

tal M lngetoetst, daarna de grootte van
da reBks R, luaaritiea het gebiad n-N ID N*R
is gEspeclFiceerd . Uoor sen enkel getal
is R dua O.
Gatallan > 3**32 uiorden meeatal niat goad
gaanalyaBBrd.
Ragels 170/130 zorgen voor de kcirrektB
uBsrgavs van sen gatal , ook al is dat
masr dan 8 digits groot . N is hat te unt-

llllllllll zxfll

,». umamu

?l^s a*oi?|
J

>7

?o*»#3*a«+7 H4593
87661 "**"'""

,_,-,

i«a-d

sWh'i^;

90 als N niet daelbaBr is door D.probeer
dan da vlg. daler

100/105/110 na da eerate sane mat X-l TO
S3 wordt steads begonnen met X-G, 20-
uiteengezet hij de bespreking van de

120 PRINT de daler an "'
130 de deling ujord t uitgevoerd
140 loaarna het ondarzoek met dlezelFde

deler wordt uervolgd
150 PRINT da laatste Factor

REKENTIJD

UbIb ontbindingan duron slechts enkele
eeconden , maer bij grote pnemgatallen of
aliean maar grote dalers kost de analyse
vele mmuten. Enkale voorbeelden hiervan:

21474B3647C2**31-n PRIEn > 5 mln.
42949E7071-65521*S5551 > 7 rrin.

4294967291 PRIEn > 7 mln.

Zaals reeds gazegd
HC-RTN5 warden tor
meal 20 saconden

.

kunnen die tijdon met

LET DP;
Do ZX 61 hsBft
micro's enkele 1

Een daarvan is dat
Oit is te dndarvan
2"2**30 OF e-*32/2

evenala vale andere
igabnuiuda rakenFouten.

ien door in te toetaen:

Ean laatste opmerk
programma kan lets
da behandeling van
dit artikel gone
blijken.

ing: het nu beschrevan
"slimmer", zoals bij
de in het begin van
imde programma's zal

CH.u.B.]

^SINCLAIR

FIDOterm

SPECTRUM*

FIDO TERM.
PROGRAMMA

BESCHIKBAAR V00R
• INTERFACE -1

VTX5000
PR0TEK-IF

• MICRO SOURCE -IF

ZELFBOUW INTERF.
SPECT. 128K RS232

VIDITEL

FEATURES

UP/D0WNL0ADEN
•XMODEM
•L0GFILE
64 CHARACTERS

DOWNLOAD
PROGRAMMA

BESCHIKBAAR V00R: FEATURES.

•INTERFACE-!
VT5000

•PROTEK-IF
•MICRO SOURCE -IF

-ZELFBOUW INTERF.

SPECT. 128K RS232

•D0WNLOADEN
•BEELDROTOR MET
50 BEELDEN

^SINCLAIR SPECTRUM ^
PROGRAMMA'S BESTELLEN DOOR 0VERMAKEN
VAN F30,- OP GIRO 3749935
TNV HJKOEVOETS.R DAM ; VERMELO
FIDOTERM OF VIDITEL EN TVPE INTERFACE



Illlllllll
v^iFy

lillion 3 Ih de derde

Dit ia esn zeer goed programma, vergele-
ken met de 43k uitvoering. De oude 8

touwtrekken, hardEietsen, stratachoppen
nemen. ski-apringen , roeien, ski-slalom
en schoonapringen. Deze onderdelen zijn
hetzelfde als de 48k uitvoering.

len bij gekomen ; 100m sprint, apeerwer-
pen , hinkstapeprong en ftsrdenlapen.

kuni

Het riadeel is da t er geen mogelijkheid is

on pec onderdeel te oe£enen. DU3 (let kost

het hoogate podium staat.

; ; kunnen programma' a uoor de 129
t op achijf verkocht worden ?

Titel -.OkLBY THOMPSON'S SUPERTEST
Medium : Cassette (128k. Spectrum)
productie :OCEAN
Het hartelijke dank aan: DATA SKIP
Prijs :£1. 10,00
waardering: 9 (max. 10 )

Spectrum programma "s.

Deel drie bevat de volgende pcogramma'a:
1. FIGHTER PILOT DIGITAL INTEGRATION
2. GHOST BUSTERS ACTIVISION
3. RAHBO OCEAN
4. KUNG FU MASTER U.S. GOLD

HTER FT LOT"

r P lot is e n inmiddels kl isslek
en flig gramma

van train ng amoge-
den optie

Gratisch
d uit, de ed

als de neeste andere lucht-
tor

'
ua t te en en over.

et progr bijna e k soort
ter ]"

and ling
odz -: -:

1 jk u 't e oetenen w oordat

SPECTRUM

GHOSTBUSTERS

Ghoatbuatera ia gemaakt naar de gelijk-
namige film, die erg aucceavol waa.
Het programma heeft een aantal originele
facilitelten; leoke muziek, prima graphics
en spraak ( zonder currah Speech !).

Het is de bedoeling een grote atad vrij te
maken van spoken. Hiervoor dient u een
auto en de nodige techniache hulpmiddelen



Illlllllllll veripy
RAMBO I

I

programma apeelt zich a£ in Vietnam
' Rambo ten aantal oud-atri jders nil

gevangenenkamp moet bevrijden, ei

sn lauk programma, vol avor
.a eenvoudig. [ net meet *

blijven) Tip: gebruik geen
veel lawaai maken op u« rei
kamp; de vijand luistect meel]

KUNG FU MASTER

sen retka, die b<

EXPLODING FIST.

gineel, de I

simpel, en I

geachieden. (

irtgevloeid uii

jn faatloading, rlns

wachttijden.
(F.B.)

F>SI CUES

was die met psion-Chess, het tantastische
achaakprogramma voor de QLi en die verge-

PSI-CHESS is een driedimen!
programma voor de Spectrum
van dlt programma is zeer pi

nings-opties, bijv. 45 graden draaien van

apelregelai zelfa de 50-zetten-cegel

.

achieden. U hunt de 9tuKken verplaatsen
met behnlp van de bord-notaties (bijv. A7)

i, maar worden direkt op
;ichtbaar.(Dit in tegen-
I CHESS voor de QL) Het

itabiel. Het programma
leffecten. De achaakklok

Het programma atart op in de 3D-mode, maar
er kan ook gespeeld worden in ZD (plat) en

naapelen van partijen).

: enige twijtel I

u beginner o£ gevorderde bent. Het pr;
gramma zult u ongetwijfeld tot ver in c

Veel plezierl F.B.



minim

INFILTRATOR

schijnlijk arcade-flig&taiinulatoe. U bent
Johnny "Jimbo Baby" { Rambo? 1 , en \i bent de

de bedoeling, d.it u dcie grondata t ions van

eenvoudig. Het begint aUemaal op de aigen

voot u klaac 3taat. Een aantal nandelingen
zijn nodig, voordat de helicopter op kan
atijgen. Eenmaal in de lucht wocdt u laa-
tiggevallen door vijandige vl iegtuigen.

ALlerlei techniache anuEjea zocgen, dat u

puter gee£t inl ichtingen over vi jandelijKa
vliegtuigen, en informeert u over uw eigen
vooeuitgang in het programma.

ult ijn 1 real i

handalingen mogelijk, da
de handleidiny dlXHijlfl tec hand zult ne-
men, Het progcamma ia leuk om te apelen,
maar de bedi.eni.ng vormt de eerate tijd een

ten gaen probleem vinden, ia dit progcamma

PAPERBDY I

Elite La ec opnieuw in geslaagd, een fan-
taatiach spelpcogramma op de markt te
ureiigen; PAPERBO*. m het apel bent u een
Amerikaanae kran t enjongen, die de krant op

gongara .an zelts een'ainclaic C5.

Let op: a bent vaak genoodzaakt een weg
over te ateken. De wegen zijn echter vol
net Uegpteaten, die u gcaag van de weg aE
rijden. NattiurUjk ia man niet hota-aan-

papecboy ia oorspronkall]X atkorastig uit
da apeelh alien, waar hat spal goed aan-
sloeg . Re den genoeg * dit prograjnma te ver-

krantenjongen is ulekkeloos ,sonder schok-

Het programma i3 op normale anelheid opge-
nomen, om laadproblemen te voorkomen. Het
ia de Bedoeling, zoveel mogelljk kranten
te bezocgen pet dag. EC zijn zes ueekdagen

Het geluld Bij het progcamma ie niet op-
zienbacend, maar zodanig, dat apelen leuk
wordti en de muziek niet vervelend,Kortoio,
een origineel ape 1 progcamma , uaar vela



Verenigingen en Clubs

NEBEPXANDSE UERENI6INGEN 5 CLUBS

P.B51 ZL Haaatracht C01B21-2491

5

llllllllll
Syateem Gebruikers GrDep Apeldoorn

Postbus 10B1
7301 HH Rpeldoorn

ZBO Computer Club Zutphen
Seer: P. van de Heije

Gaathuiakomp S3
2utphan (0S75O-13B97J

Discovery User Club
Seer: P.J.n. Hopmana

Ino Boudier-Bakkerlaan 41- I

35BS UG Utrecht

CO1B70-S5B45)

Sinclair GebrulkersgrnBp Groningen
Seer: A.WestsnBerg

BottemahBard 4BH
9737 NG Groningan C050-42413B)

9243 WG Bakkevaan COS1B9-1016)

UerBnlging

Spectrum Gabruikers Grosp Eemsmond
Sect-: G.J.Kuipera

Graaf Edzardstraat G5
9902 HK Oppingedam t05S6O-e3B90>

Sinclair Gebruikersgroep Ter Bar
Seer: Peter Bey

Sperwerhoek 36
5743 GC Waddinavaan C01B88-13S75.1

Sinclair Gebruikeragroep Leeuwardan
Socr: W.F. 5cholte

Uilganstroat 49-5
B984 EN LEEUIUOHDEN C05B-664979:i

Sinclair Gebruikers GraBp Amsterdam
Pnstbus 612BB
1005 KG Amsterdam C n20-BB01E-6)

Sinclair Gebruikers Grasp Assen
Seer: C. van Krimpen

Koldakker 34
9407 Bn Assen

Owarsligger Computer Club
Systeem Grosp Sinclair
Sacr : J. von der Zea

Kap 37
162B GG HDORN C08530-3B4B7)

Sinclair Gebruikers Groep Hen Bosch
Seer: Ad van Liempt

5835 OH Den Haach C073-416B37)

K.B.Scholten
HollandBhcF 84
8411 KH Bodegraver

: UEREN1G1NGEN 8 CLUBS

Sinclair Gebruikara Sroep Salter
Seer: lueibroekdreef 71

3800 Salter C091-74820S3

Spactrum Gebruikeragraep Antwerpen
Seer: Boahpvenstraat 123

8100 Deurne C 03-384789*

J

Sinclair Gebruikers Grcop Gent
Seer: Ziuijnaartaeateenuiaa 149

9000 Gant C091-P1B7BS)

Spactrum Gebruikers Groep Ller
Seer: Baron Carclylaan S

2500 Liar C03-48O344B3

Sinclair Groep Limburg,
Seer: Dude Kuringerbaan B5

3500 Haaaelt C011-851ESB)

OL-GebrulkeranroBp Limburg

3312 OS Dordrecht C07B-31S26e>

Socr: J. Be Plancka
Aatridlaan 85
B380 Brugoe Assebroek



Icassehhe service

VEfiZftllELCaSSETTES

HIT BE SINCLAIR 511)5.

Bids 1*1. let Specblaster/

Breien.iieltelnsten.Opus E»t

Catalogue/Eiplorer est. Cat

voor dv.i'bYiflE

lit de algeiene pfOgTMM*!

uit Sinclair 6145 W. Htl

Darts/jcliaatsM.'Ladtste 14/

«8K-lii.elister;lofc-lii»eii5t.

lotto-Uns'iJUVtiVer'Attnbu

ten, One-liners ItifS/NEI-DEC

yacht igheicVEvaiieVenitiy-ln

Utility /Shoot in 'in fade/

Beta-Basic prDgs/3B-5olitai-

re/Kasterfiltl^/Taswrd 126

5-0! Kim vertaalt Ux BASIC 11

.P1EP.P.0LLEN BP-50: II5IW BREED

1 fallen incl, portn (1. 10,00

Abonnee (1. 27,50

BASIS-Abonnee (I. 25,00

1 SPECTBJM SPECIALS:

55-91 Special I: TT-S Toolkit

Hand] ei ding. De 5AMHA- TOOLKIT

et 10 extra cottando'i:

TRME.FINMENUNBEf.MD'JE.etc.

verder sen UDB-ontwerpBr, een

PAIRest -program. 5CF.EF-H

telrnprogriii; en TAPE-IWE5-

TI6AT0K. 5 Utilities .oor:

F1«n,»/!M EF

(BASIS lAOonnee: fl,K
fM/«0 BF

53-03 Special 3: Utilities Is

CDPV-fl4.crjPV rs:;2.

Scrsencopy voor Centronics en

f".Z2.

4 utillt.voor 11,15,00,3.00 BF

(BASIS I Attendee: fl.lOJwWW BF

SS-04 H. s L'tv-,: ;

55-05 Hisoft BASIC Co«piler

De iftit coapiete coapiler

.oof fl.?5,00/lWBF

-> BA515-Abonnees fl,85,W/!7W6F

55-06 Hisoft PASCAL 1.7

«onr Fl,H,M/tMW
-4 BASIS-Abunnees fI.B5,O0/l70OBF

5S-07 Eilsoft PMS Prof. fid. enture

Writing 5ystei. T0Pe EB '»

«oor n.w,tonmw
—1 BASIS-Anonnees i 1 . BC-

T
C"> .-: "<. BF

05-01 Hisoft DEYFAC QL

*onr (1.1 15,00/1500 BF

-» BASIS-APonnee f 1.1 10,00, IIM BF

05-03 Hetaco«c OL Pascal

«oor fl.;4;,O0/i"BO BF

-» BASIS-Soonnee H.jIS.M.eiOO SF

DB!B B

fi. 12 so im bf.

ab on nee 51

BflBIB-Abonnees de;

11. 10,00 '200 BF.

SL-Boekeo

lit. prijzen

oaten vopr

incl.BTH

;i=icnequ?.airob?tjiHiii-'.i up giro

S1C9C74 t.n.v. de SINCLAIR EID5,

Eaarle Nassau. Belgif: Pastrek:

OK.-!5i: "-34 tnv, Sinclair Bids,

isr. asrpen de reMourslosten

HI. 6,75/145 BF) e.tra in rekenmg

gePracht.

VEANCLD S!J ALLE BESTELLINGEN DE

HOMERS Itk DE CASSETTES HASP. HET

ON GAAT '

'



minium sene

EDUCAT IEFJES

Innoud Inleidin - SallQon - Pip Hoed
Number Game - KS-clut

Cor er - The Adv nturea of P

Gi

y Green
re

Zoa s u aan de t tels kunt H, neb en
Enge HO

not e (Jeze keer een educ

t Londen de
In

ape lot jeamakers te rade geg

>ede opmerkingsgave i

ten bepaalde

PIP. Er wordt een wooed gegeven. Het kind
ken kiezen: langzaam-geuoon-anel. Op de
buis uorden achter eikaar woorden
gepro jecteerd en zodra het kind net gege-

getal wordt gegeven en

met het gegeven getal I

Aanbevolen. Waardering: 8

Prija per deel fl. 29.- (Er zijn 2 delen)
Leverancier : Data Skip, die deze program-
ma ' a ook ter beschikking heeft gesteld.

baar gesteld door de uitgeverij STARK-

van het progcaaima, die in de rtandleiding
ia opgenomen, wordt veelvuldig vergezeld

wijze. Naast de vriendel i jkheid valt de

een voorbeeld te vinden ( e.g. een "aard-

QUESTp
D R E S S E H [vervolg)

I 70
I A]

J.S. Softw;



DE QL GIDS
JAARGANG 1 NUfflER I

BEN SPECIALS BMLAGE VAN 1)1? SINCLAIR GIDS

BEN UIT«1 WM TE1-2MM, BOFTWiE RiLjiWlBi

POSTBUS 111 , 5110 AC BAARLE NASSAU

NIEUk m QL KIDS

HET EERSTE NEDERLANDSE

QL MAGAZINE.

De BL-gids is eeo menu NeQerlondslol iq conputer-

tijdschrifl, dot Bis extro bijloge hi] de SINCLAIR
GIDS is gevoegd.

uebruikers wn de Sinclair-OL uorden tol op heoen

onvoldoende uocrzien von dacunenlolie en nieunljes
dus we hopen lets can deze situolie le goon vercm-

deren. ledere B.-gebruiker uos tot op heoen oonge-

wezen Dp Engelslolige ooeken en literotuur, mel
iedereen is echter goed thuis in deze tool

.

lie Sincloir-QL word! nl mine tijd niet user ge-

iwakt, now is nog ultijd springlevend. Door de

opkowit wn midere 68888-gebaseerde conputers, is

de QL opnieuu nclueel gewocden. De uerkoopprijs

speell hiertij noluurl ijk ook een gcole rol . De QL

is mi uoor ieoereen finoncieel bereikbcur oeworden

Het zoketijke kornkter van de QL is snel oon net

ueruogen, de doelgroep uordl sleeds groter.

Het is gebleken. dcit vele gebmikers aktief bezig
zijn net Superbmic. uoor de OL GIDS volooenoe re-

den, an door veel oondochl son te besleoen. Ook
oon utilities, zokelijke progrannu ' s en spelleljes

uordt vclop octndocM besteedl.

De redoklie hoop I don ook, dnl elke OL-gebniiker

iets van zijn nf boor goding in de GL-GIDS oon zol

treffen.

5inc« c Siiini ^

-Oe Sincloir-BL of de Comodore ftiig

-Spelprogrnnno's qp de QL.

-Toolkits noken bet progrnwieer-leve

-'Eohl' geluid op uu BL.



De OL-GIDS is pen uilgove unr
Ternirml Softwore Publ icoiie*
Postbus 111.

SUB DC BHORLE HBSSflU. Tel.

De OL-GIDS is uerkrijgbow bij boek- en I

Gcbrif tenhwideloren, kiosken, grootuinkel
en bij de cmiputerMinkels.

Rile in de OL-GIDS geplubiceerde proqranw's kun-
nen echler wrden gefjchl le beboren lot hel public
iion(' tri en kofmen derhalve uoor met -connerciele
doeleinderi urijelijk warden gebmikl.

DE SINCLAIR QL OF

DE COMMODORE AMIGA ?

ttllllNIINIKV

Uelen onder u zullen bouens toande tifbeelding wel

herkend hebben : de flHIGfl-BflLL.

De Hnigo-Boll is een nul litosking detvonslroliepro-
qtobbo, dot oorsprankelijk is geschreuefi uoor de
Comiodore -flnigo. Dovenslocmde o(beetdinq is echter
genockt net bebulp utm een QL! Er is een progriiwwi

in roulalie, dol uoor de CST-THOfi CQL-conpotible>
is geschreven. en dol idenliek is imi de flnigo
uersie. Kan de flnigo neer presleren daidcU?

le verschillen en ouereenkor
slen lussen de beide computers, en uo
kooporgunenten?

fll tereersl zul led ue de specif icci lies eens weroe
1 ijken. De QL is een slondoord Engelse versie.ti
flnigo is de fiSBB.

OMSCHRIJVTNG: RWGfi: a:

GEHEUGEN Cflflrt) £i2 K. 128 K.
.
:

,ErlE(IG£N WIMflflL S,S HEG. pie x.
GEHEUGEN <ROM> 192 K. 18 K.
PROCESSOR earn MM
KLOKSNELHEIO 7,159 Ufa. 8 lit!?.

SCHERWLDSSING (HfW ) goo x tee 512 X ffiG
flftNTRL KLEIJREH (URIC. HBG H
SPRITES GEEM
GELtllD H KflH. SIERE8
hULTI TASKING JP, Jfl

OPERHTING STSrEtl fiMGmJOS OOGS
(IP FLOPPY. IN POP.

CENTRONICS Jfl NEE
RS-S3E Jfl Jfl IB
RGB-ftflHSLlJIIINC Jfl Jfl

COMPOSIET VIDEO Jfl Jfl

TV-flflHSLUITIHG Jfl Jfl

JOYSTICK HflHSLUiriHG jfl <a Jfl (£>

EAIERHE RQH-RflNSLUIlING Jfl Jfl

SYSIEEHBUS jfl Jfl

HEIWERK flRNSlllIHNG NEE Jfl

OPSLflGHEOIUH HOPPY 8SC K. r1IC«00RI«E
bl;tief (voor ks-oos) Jfl NEE
flflNIBL TOETSEN 89 OS

Uil hel overzichl blijkt duidelijk. dot de QL met
kan tippen oon de grefische en c^luidskopocileilen
won de flftigo. 0e arofische oplosboorheid, inw
b.nohe net net oontol kleuren uoarouer de fin lot
kiui besctiikken is, in deze prijsklcrsse.onoverlrof-
fen. Oil nookl de flnigo net none geschikl voor iii-

deopresentol ies en spelleljes.

Uot ook slerk floor wren konl . is hel verschil in
geheugenkopociteil. Oe flmoo neefl slondoord Slat,
de OL 128 K. In de prnktijk blijkt . out voor net
grootste deel unn de progrimnci ' s , die 128 K uoi de
OL uoldcende is. Er kunnen prohlenen nplreden, ols
u werkl nel orole besltnden. Oil probleen is ecai-
voudig op le lossen nel een qetieugeouilbreiding,

legenuoordig ooedkoop uorden oongeboden. Hel
: ii.okV diskdrw

negen. De flnigo lijkl ouer ueel oeheogen le kimen
besctiikken. «mr lie! jperotinq-sys-eri. dol niel in
BOH is opgeslogen, beout een qrool deel war. net
wije geheugen. Ook hel beeldschern springl met
zuinig nel Rflh an. Hel is dus onjuisl. dol de QL
oner ueel Hinder oeheogen beschikt.

;l oog zijn.dol hel opercitinq-sysleti uon de flnigo
iet in RON is opgenonen. In de praklijk betekend
LI, dol lodro i. iels will progroBneren, u eersl
ligodos uon een floppy noel loden. Dit kan een

ueruelen dieoeoen,



oak uoor d
pragriinnere

llijh,

BL beschikl over Superbosic in ROM. Superbosic

;l zijd niioii eer cwi; SlPt8i ! loiiy lebby. dp

leur wm OOOS, ."weft m de bosic vat Pascal

-

llige trekjes loegevoegd, die genakkelijk en
?zierig in uu Basic-progranna's in te possen

jn. Hel uerken nel procedures
L« Iff n hel

heid uen iju progronnaj's.

His 11 een von beide conpulers oon uill schaffen,

of u uill averstappen op een nieuu systeen. dim

dient u zich in de eersle plants of le urigen,

wor iielk doe I u de conpuler denkl le gebruiken.

His de nadruk ligl op anlspanning en spelletjes,

is de Rnigci een goede kens voor u . er zijn ueel

goede spelleljes le koop, die de grafische- en de
geluidskapocileiten len voile benullen. De flnigo

is niel geschikt voor zakelijk gebruik, de RGB-

uitgong is slechl , zodcit hel onnogelijk is, een
perfect (nonochroon) beetd te verkrijgen. Boven-

dien is er nauwelijks goede serievze software voor

de Anion te uerknjgen.

De uL is een goede keuze voor de progrcwweurs ; er

IS in de hobbu/pc-sfeer geen ondere conpuler le

vinden nel een betere Basic. Bovendien lijfi vcor

de QL bijna ol le ondere progrcwneerlalen, zaols

LISP.PftSCflL.C.FdRIH. etc. te koop. De spelfaih.len

yarden vat Binder goed bediend, er zijn ueimg
goede spelprngranna's voar de HL uerkrijgbaw.
De QL kan echler uel aver vele zokelijke- en seri-
euze software beschikken. De neesle programo's

lilt bovenstaand relaas blijkt. del de OL veel te

bieden heefl, voor acinic, geld. L noel zich ecMer
uel realiseren. oat uilhreidingen uaor de CL no. J

zakelijk zijn, on op deze wijze een professianeel

systeen le noken, Hel uileindel i |ke prijsversciil

tussen de flfliga en de OL zal dan nihil zijn. lei

enige uooraeel is, dot u Oe kosten over een tange-

re period* Vunt verdelen.

Ql G.<flES

^ouenslamioe vraog uordl ueel gesteld. 1

.* gebleken. dot de OL noger uordl voc

liileressnnte spelletjes.

Qndonks de niet onaanzienlijke hoeveelhc

spe
i orogranna s

Sinclair: de HL i

No de nrijsdolingen win de ofgel open lijd. is d
conpule^ echter voor ieaerp°-> berei'-naar . Het oe
ualg ucr die pr i j sda I ingen is dan oak, oat de 1
fiopuloi- is geuorden, en oe gebruikers zich me
.-I ..-.,-, oezighouden nel ingewikkelde- of zokeiijk
berekeningen. Ook in Nederland en Belgie zijn vol

jeojgdigen aan het gerk nel een OL. Hel is juisl d
|eugd. die grcicg spelprogrannci's koopt en ueel t

?nl beschikbare spelprogronno's
into! oonerkel ljke progranBo's.

j u'. elke aflevrt-ing mm zvll

it oesleden aan spelprogranna's

liteit opnerkelijk i

ft?

SLUE

3: SLBE
DATALINK SYSTEMS £ 11.00

e OL -classic in April

1986, en stetde hiernee de nieone slandoard voor
H.-garies uost: uolledig gebrtiik van de gr-^ische
nogeli|kneden en gebruik van sprites.

3-Dinensionool uerken is n lei atlijd genakkeliji ..

u bo* I, nel beholp van de oyslick, diagonal Efc-

wegen, 3-D SUHE is echler goed te spelen, >f".

slijn (sorry haor) en noet

uezige pyrttiides ophaleri.

groepjes bij elkaar. Het zo
neerdere J^oeis roilen

pchter o oon. en trochten
trtichl deze kogels le vern

door het schern te springen

30-SLIht is uniek in de reeks van BL-spel letjes:

uit5tekend grofisch uerk, i el geluid op de juisle
plcci-.-n. Hel spelverloop is progressief. als een
geen pyranides neer bevol konl u in een nieuu

wt nieuue gevaren.

SIRONC conputer systen

Brifn Collage, Peniel,
Car«ortHe JVFEO S V



the jot mm
TALENT £ 1195

it is een sof luwehuis dot, sinds be i

jon de 91, oklief is geueest -in het or
wt behulp uon softutire. De kwli'.ei
it-progromKi's is doorgoons erg goed
nisser niel in beschouwing netiend)

windcn. het tijM echter e

U stoat niddenin een grant, andergronds lobyrinih.
Het is im look, de ueg now de uerzegelde o- ofka-
ner van de foroo le uinden. Uele orafschenders en
nrcheologen hebben het uoor o geprobeerd, er is
echter noail ienand uon zijn nissie teruggekeerd.
J bent gewopend net een pislool . uont de orrfkoner
kenl uele gevoren; ttllerlei nonslers trachlen uu
nissie te doen nislukken. II dienl olle sleulels te
vinden. voordo! u toegong krijgl lot de grofktmer.

Zodro het spel von nicrodrive is geloden. ucrdl u

el pen uroogteken.

reft, kunt ii I"

olgeode scbern

een groat doolhof, dot ov*
Dp elke pagino is eei

die er uit ziel ols een olokj<

Zodro u de sleulel in uu bezi
deur opener; u kont don
nflor pos op voor de nonst'

sloogl. mum zes Ieven
het pragranna uu score,
itol gevonden sleulels i

lers. RIs uu score hoog genoeg

Het progrwmo is grofisch prino uitgeuoerd, en
stoat garant uoor uele uren (spel)plezier. Er is
slechls een punt von kriliek; de hcmdleiding, die
is te beknopt. De proktijk von het spel doel u

DM 49,00

mm
ABC ELECTRONIC

Oak tn Ouilslond is de 0L erg
uorden. hetgeen oak bl ijkt uil
ground's die anje ooslerburen o

s een bedrijj. dot inniddels grote focm heeft
a.n. GKR-BRSIC en Glat-CHROtE.

Sidds kort heeft wn echter oak een spel in he!
progrciuto opgenonen; PENGI.

Grofisch schilterend uilgevoerd, net noaie zocftle
posteM inter ingekteurd, en net plezierip, geluid
onlijsl. Uoor iedereen, die wmr veinig geld, een
echt leuk spelprogronnci nil spelen.

flBC-Eteklranic,

Hueoelstrosse lti-li,

1888 EIEIFFFI II 1.

a, samwE ownizieHT
HL-be lijk

nelke^ softuore beschikboar
verifrijgen is.

Tef.i.nnl Softuore Publicoties heeft een lijst s&-

nengesteld von neer don SBfl tilels, aangevuld net

een harduore-ouerzicht . Bovendien Harden de odres-
sen von leveronciers in Nederland en Belgie gege-

Fl. P.DH of 3 » 13 BFr.

non de uitgeuer uon dil

uoarpogino) De lijst uor

postzegels le zenden
lod. <udot odres zie de
u don per angounde toe-



LUXE OF

NOODZAAK ?
loor elk type conputer uorden toolkits genoofcl-

Jot is hieruoor de reden? Het nnluoard is eenoai.-

dig; on het progrmweren le uereenvoudigen, daor

i?»trp conmmoo's Mm de georuikle progratweertKil

toe le voegen. Oe reden tuertae kon tueeledig zijn

Een belongrijk orgunenl is bijv. een slechle Bcisic

interpreter. Een ander orgunenl is hel loeuoegen

1. Character toolkit - Suiting ' kuroktersels
?. Gone toolkit - Suiting spe

I
proornnnu

3. Grnphic toolkit - Pyronide grofisch
I. ICE toolkit - Eidersoft algeneen

S, Icon toolkit - Snilrng icons

h. hegotoolkit - Utilising utgeneen
7. Giga-bosic - BBC olgeneen

3. BL-toolkil - Bjunp olgeneen

i, Toolkit-II - Ojunp olgeneen

IB. QL-Ioolset - Talent olgeneen

II. Super-Bee Hisoft olgeneen

12. Super sprite gen. - Digit ' "

13. »-£ Hf<

Het zcl uel ouidelijk zijn, dot er nogol wot voor-

ncnoen is op net gebied von toolkits. Ue kunnen er

ook ruslig uunuit goon, dot bouenstnond overzichl

niel uoltedig is.

Het is onnoaelijk, on ol deze toolkits in een of

-

leuering te bespreken, u kunt dil orlikel dus be-

schouuen ols de eerste in een reeks. In dit eersle

ortikel zullen we de belangrijksle toolkit belich-

ten, 100LKII II won IkJUV. De eerste Toolkit von

oezelfde firna naakt deel uit van de nieuvere ver-

sie, en wirdl dus ook besproken.

IjJUMP is de firno uan long lebbg, de uuleur van

iiDuS. long is dus de absolute uutoriteil op 61 ge-

Died. Uol is de reden voar hel uitbrengen wn zijn

Toolkits? BL-Superbnsic heefl geen echle lekorlko-

r.ingen, en de oanwezige bugs in de Basic zijn voor

de neesle gebruikers niet echl starend. De reden

is sinpelj Tenby tiilde de Basic uan de loolsle HI.

-

uersie <JS of HG) uilbreiden ten opzichte von de

oudere uersies tfiH en Jtll . Hij kreeg hieruoor ech-

!er geen sleun bij Sinclair Research.

QL-Ioolkit yos de eerste serieuse Basic-too Ikit,

die voor de OL verscheen. De opzel uan ooze Tool-

kit is nfuijkend van de Toolkits die tie legenwoor-

dig gebruiken. Uele uilbreidingen voor oe Basic

zijn ols losse files op een nicrodrive opgenanen.

Qe toolkit voegl 32 procedures en EH funclies toe

non super-basic.

DnarncHist beval de Toolkit 7 aporle nachine-code

progrtoyia's. S Superbusic-progranna's, 1 Fount's

en enkele uilbreidingen voor nicrodrives.

i'l Ml!

!•< .mtM |
l
i .:i uitbreidinuen o

2. File-spooler.

'.iriptl le slorten of slqppen ontbreken.

lie B
: pi.r.ip

t over luse karakler-'founts'
eilijk d

e Toolkit u
, net behulp van it

spet. Spatiering en vergraler
ueren geen problenen neer op.

Veroer kunl u verschillende WILu-CflRC' cannoned'

s

aontreffen. flesturing von uw disptoij kon uorden
gemmipuleerd. enz. tfoor de gebruikers ugn fwchine

win I lfil.er

j. vereenuoudigen.

! gebruik naken von de

gelijk de ktok pernanenl op hel schern zichtboar

le naken, zouel digitool ols analoog, en zelfs de
beide soorlen oelijktijdig. Door de flLMW-funolie

is het riooelijk. de klok ols uekker le gebruiken.

Tenslol i beval de Toolkit een oonlal t

tines, die het nagelijk noken. backups
tridges te waken. De gehele cortridge ud
gecopieerd noar een ondere cortridge. Deze i

tierkt echter niel net beveiligde cartridges

Toalkil-II is e«i uilgebreide versie van V
Een groot verschil beslaat in de opbauu i

progronfKH Taolkil-II is i

dot uordl oangesloten op d
OL. Uoordeel is <km. dcil u hel programc n

haeft te laden, en dal de cowwndo's pern
gebruiken zijn.

procedures zijn voarhonden. fflijno) al le bugs 1

Superbtisic zijn ueruongen odor nieuwe caMandd's
progroniieren net beholp von Toolkit-II is een pte

zier, dot geen enkele DL-bezilter zich nog ontzeg

Het is onnogelijk, on al le fociliteiten won het

progranna in dil orlikel under de loep te netien.

Hel orlikel zou. on het programa goed le bespre-

ken, zo'n grate omiang hebben. dcil hiernee de GL-

atJS voor de eersle vier jaar oevuld kon warden.

Zie echter hij TMEKEhHIBJWS" voor neer informcitie



WQSOUND QPRINT jJjS

inniddels uertrouud gerookt

von de BL. en ueinigen ander
ipt koesleren net belrekking
p de OL.

Sinds korl is hel echler nogelijk, 3-konoals none

geluidseffeclen te veruezenlijken op ten OL, en

uei dnnkzij de uL-insponningen uon RBC-Elektronic.

Mel qno.t hierbij on een hardware-uilbreiding, die

uordt Mingesloten op de exponsiebus two de I inker

-

Zljde won uu BL. Oe print heefl twee functies; hel

loevoeoen von geluid oon uu OL. en een Centronics

.winter interface. De keurig verzorgde print pest
' vrijuel uol ledig in de ksist van de OL.

Het hart von de print uordt geuornd door de «e-

luidschip, de HK-3-831B van l^nrroi Electric. De
chip produceert een 3-konaals none signoal. dot

ten opzichte uon de "beep'' von de OL een enorne

De print is voarzien von een Enroll, die een uonId
extra conmmdo's con Bosic loeuoegd. De connonda's
zijn speciool ontuorpen uoor net gebruik vein de
printer poor! en de nieuue geluidschip.

De printerpoort luisterl naar de naiM "PUR", en is

te geuruiken net bijno olle progrnnna'5, uaaruan
de printerdriver oan le possen is. His dil niel
km, stool de opdrcichl 'PflR use SER" tat uu be-

schikking. Op deze vijze uordt de SER-onnsluiling
geenuleerd, en zullen, ueinig problenen optreden;

olle dole die beslend wren voor de SER-poorl zul-

len mi noor de pore-Mel le poort uorden oezonden.

^en plezierige extra focilileit is het lamnen loe-
- uijzen van een orinter -buffer. Oil tccwijzen kan

op zeer eenuoudige uijze; OPEN I3.PHR_] opent 13,

net een buffergroolte von 512 bytes. De uoorde die
nchter PflR is uerneld, kan wxinool 126 bedrogen,

dot is gelijk con 63K. De printerbuffer nookl ge-
Ib uik uon de RUM uon uu OL. Een erq nultige foci-

Del geluidsgedeel te van de uilbreiding is sinpel

te bedienen. De chip kan zowel vonuil Bosic als
vonuil iicchinecode uorden geacliveerd. De handlei-
ding is vo Media, in de bediening van de chip. Del
is geen enkel probleen on de geuefisle noat in hel

juiste okloaf net de geuenste tijdsduur te pro-
grenneren. Voor de nochine-code progrumeurs is

een tnbel opgenonen, net de Iraps en de nogelijke
geheugenodressen

.

In Bosic zijn drie nieuue cannonaa's ler beschik-
king, die nullig zijn voor geluidseffecten, n.l.,
BELL - geeft een karle be I -toon.

EXPLODE - geeft geluid, col op een explosie lijkt.

SHOOT - geeft het geluid von een pisloalschol.

Leuke connondo's, die u sinpel in uu eigen pro-
grama's kunt gebruiken.

Uu ffljziek-conoasitie uordt oestorl net behulo von
het nteuwe "PLAY" cotmonda. hel behulp von een an

-

der nieuu coHnondo 'ENVELOPE", kurrl u hel verloop
von de geluios-blokgolf uijzigen. Uu conpasilie
kon uorden geslopt nel de 'HOLD' opdrochl. n.b.v.
"RELEASE" kon een von de drie geluidskanolen ueer
uorden inqeschokeld. Ter conlrole is hel "PLflYIHG"

connondo opgenonen. uoornee u kunl checken of hel
konool in gebruik is, of niel.

Hoosl de nieuue carmondo's. die nodig zijn voor de
bediening von hel printer- of geluidsgedeel le. kon
de gebruiker ook over een oontal nieuue opdrochlen
beschikken: een extra loalkil dus!!

-EXTRflS Ceefl een overzichl van de
nieuue connondci's.

-svsieu Deefl mfornotie over de in-
slellingen van uu OL. zools
noon von gebruikle ROH, CPPS-
LOCK nan, etc.

-BOOSS Geefi de versie von uu DOS aon
PCT HR Ceefl uu nr. bij neluerk.

-o_mqoe Oeeft de display -node. biju.
6=w>de H. S^node Q

HD_TVPE Geeft hel type uindou oon;
8=nonilor.

I^tetevisie-PHL.
E=lelevisie-NISC.

exchg hnakl hel nogelijk, on lijdens
oebruili een string te vert el en

Bijv. MDV in FLP.
CHHHNELS Toonl uelke channels gebcuikl

uorden, en uaorvmr.
Kiernee kunl u de knippersnel

-

-REP_0£LflY Pasl de tijd oon. die nodig is

on een loets in de herlioalnoae

-REP^FfiEG Reoel 1 de herhoalsnelheid von

-CURSE* Schaketl de cursor oon.

-CUROIS Schokell de cursor uil.
-HOME Zet de cursor op pasitie fl.fl.

-IF Cursor 1 plools onhoog.
Cursor 1 ptoals anlvog.

-LEFT Cursor 1 plools mar links.
-RIGHT Cursor 1 plools noor reohts.
-MEILFOHT Schokell de nieuue korofclerset

uon de uilbreiding in.

-aD_F0HT Schokell lerug noor de O. ko-
rokterse t.

De uUbreiding biedt veel voor een scherpe prijs;
een Centronics- mterfoce kost in de uinitel al gauu
zo'n n.lHS.-. De OSuuMl/OPRINT kosl Ctl.173.-,

in Hederland ongeveer El .2BS, - is. Zijn geld i

uilbreiding in elk geuol dubbet en duars ward

Uerkrijgboar bij AFJC-EtekIronic, Bielefeld.



DE EERSTE «L DATABANK

Slichtinq SIN UL.IIIK. de grootste UL gebruikers-
groep in Hederlond, heefl sines korl * beschik-
king over eon dcitobonk.

De dotobonk, die 15 oeslalioneerd in £eisl. 15 ol-

leen loeqonkel ijk voor dontileurs ti

dil on wildgroei op de lelefoaal lj

Lie opbouw vim de dotobofik is volledio confom de

yiOIIEL-regels; 75/1288 BflUO. De aotntoonk la M uur
per dug online, en biedl oezelfde ttogsl ijltheden

tils vidilel. l.w. dauntooden von prograflno's, hel

ploolseri ™ berichteri en/of ndverlenties 111 de

noilbox en ncituurlijk veel infornolie over sofl-

Belongslell en contact opnenen net;

. Scheepnokerskode 38, 3811 vH R0TTER0M1.

90
Ooordal

MEUUE IITELS:

n het bezil zijn von Toolk iera

CaCULfiTING UI1H QL-tBflCUS.

Unicoi* Snith. Longncm-group LID.

I 7,35 <ong. El. S7.S8)

De titel is ol veelzeggend; rekenen n

HBHCUS von PSION. Hbcwus leverl uoor

kers problenen op; tie hreidleiding is
en he l werken net sprendsheels uereis

pfwrderennen. Color

le oppervlok-

prohlenen binnen flbocus.

81 legen loge prijzen uordl verkochl.is
uuoresse uevi uilgevers opnieuti gewekl. Op dil
ent vorden ueer nieuue lilels uilgegeven, en
n Dndere boeken in voorbereiding-

De prc4<lijk wijst uit, dot bezilters von de tool-

kit slechts ongeueer IB 15 von de ISO extra op-

drochten gebruiken. Dil is in belongrijke note te

uijten ocm de slechte Engelslnl ige hondleiding en

unbegrip won de vele coniwndo's.

ols

s zullen wrduidelijken. Met boek is

geen vertoling von de hondleiding, het is eerder

een verduidelijking vwi de nonuol . Op dil nonenl

is de uitgever in ouerleg net OWE -ELECTRONICS, on

dit boek. in de Enoelse tool, ols hondleiding bij

het progranBO le goon leueren.

Eind September zol hel boek goon uerschijnen. en

in elke boekhondel verkrijoboor lijfl. Hel boek zol

urijuel gelijktijdig in de OuiUe (ool uerschijnen.

Een boek. dol door oeen enkele loolkit-II oebrui-

INTRQOUCTI0H 10 superbhsic om ihe Sinclair ol

KBCM* CODE PROCRhWIHG ON IHE SINCLAIR OL

flOVflHCEO F'HOOrtOTIIW. OH IHE SINCLAIR 01

DftTflBRSE HflhflGEHEHT ON IHE OL

U0R0 -PROCESSING WIN THE SINCLAIR UL

0ESK-T0P COMPUTING UIIH IHE SINCLAIR 01

MAKING THE HOST OF THE SINCLAIR OL

Oeie QL kosHen ocrscrcmkel ijk F

le koop voor slechts

de SI(CLA1R-GIDS ber

per litel!

. flls

slechts Fl.12,58

El-obonnees betolen El .2,68 ektro per

slellen Ron door overnoking op giro 5169871 Inv

SINCLAIR GIDS. Boorle-Nossou. Een girobetcwl

-

nrl of eurochegue kirn ncituurlijk 00k.



nluurlijk onnogelijk, on deze rubriek le

in de eerste uitgove. ondal er nog geen
zijn. Hel is echter de bedoelLitg, on deze

net ingong utm hel voloende nunner le goon

QE BL-CIOS,
Pnslbus ill,

5118 BC

wlvertenl ies, die betrekkit
software uorden getieigerd,
uertenlie niet longer nog ;

Veruochlen don oak uele rent-lie

5 grot is opgeuen bij

HffiD EH 80FTHHREMBM

•mam duurt hel enige yeken, voordol nieuwe Cl.

-

produfcten in Hederlond verkr ljgboor zijn, zodel we
u het nieuus niet "heel uon de pers" kcimen breng-
en. Er uordl echler al les am gedoon. on dezs sf-
tucitie te uerbeteren.

Conplex dote stolen

DESKTOP PUBLISHER
Digital Precision
f 69,95

- Hook nel behulp van uw 0L

een eigen clubblod of pu-

DHTn-CflC BL

Qotakni dBualqwMrt)
{ 9.S8

- Een CflO-proqrotmo voor de
BL tegen een zeer scherpe
prijs.

j.H.n.
Ullrosoft

W. 53,98

- Een icon-besluurd progrenna
nel vol ledige jab-con (role,

bl am IH 30
Persofl

£ is.ee

- Notre! BL -CHESS ewdelijk
een drie-dinensionole dan-

sinulaUt.

FRONT -PflGE EXTRA
GHP-saflunre
f 37,35

- Een niewie uersie won het
progrotmo, spec loci I voor OL
nel geheugenuitbreidiog.

HEWN DF r.rw

Profile Conputer,.
£ iS,SB

- Een nieuu tekst-aduenlure
genoofct net behulp uon het
Bull 1 adventure progromto.

SPELLBOUND
Sector Soflwore
f £3,35

- Een programto, dot schrijf-
foulen in Engelslalige do-

CPH/ULfllOH

Smckj U.K.

f >PI,95

- Een sof tuorepokket dot het
nogel ijk nookt, CPU op uu
BL le gebruiken.

De voigende hwdtmre zul len we nnder bekijken;

CHIP BOflRD

TK-Conpulerwore
- Een uilbreiding die plools
bied cwn nnxinoal 256K

THUMP EBRD

Hiracle 5ustetts

f 133, ee

- Een conbinotie uon fioppy-
mlerfoce. 768K exlro RAM

PC-KEYBOHRO
5HOEH KEYBOBROS
£ 33,95

- Een sport, PC-toetsenbord.
ter vervanging van uu oude
DL-loetsenbord.

THOR-28 COMPUTER
EST

vanof £ 183c, SB

- Oe nieuusle QL-conpotitle
conputer, net 68028 tiicro-

Hel is voor gebruikers von conputers. die mel zo
recent neef zijn, von het groatsle belong, on con-
locten le anderhooden net nede-gebruikers. Uondoor
dot de BL-GIDS een overcicht puhliceert, worm u
Deze oebruikersgroepen lerug kiml vinden.

OPRCEP; Milled lij, die uon het bestoon von cmdere
gebruikersgroepen oftieten, contocl opnenen nel de
redoklie von de 0L-GI0S? Er 20I in diegeuollen
nelding von uorden genaokl.

- R.N.Snink,
Uoterlelie 9.

28S1 3. HflflSTRECHt.

- I.fl.p.Holenoor,

Poslbus 76.

2268 PS LEIDSCHEHDW.

HCC SINCLAIR GG

BELCIE;

DL-GG-LIMBURG

UEUELDDIJD:

IJiWiln

3538 SSISSELT.

11 KET WJBHE WtWEF!

ZAKELIJKE 8@FBMft!
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:dig voocOeeld is tiat

•rleuze, zakeUjm

op een plezlerige wi j _

IK B I ED AAM

D -M: Printer ;•)*• C;r.;i

IK EIEO UN) Or131r.il? =olt«are <om

4E.::e- Neb u.i. Bauntlet en fatten. C.K.

Km, Kfitirstriit li, [HI as Fur.erend

* IntIE KOOP; H Spectr

•krodme • Keepston Joyst. inter!. *

K-TrWlite LichtpHi * Currari HicrQBpeech

Progr.Joyst. Inter). * II Printer •

Jeystick * Veel Orig. EcftMire ln,a, Beta

Basic, lasHerd, Baiter* 1 1? 4 .j, ..;:;. ec

Tegtn elk aanneiehjl M.Tel: 013-346477

IK SIED m: a LPRIMT III interlace

f 1 .85,00. (-:eipston 51o*ii Joystick [nterf

,

ft. 3S,O0.Di5ldnve 5 IM' CSDP fl.UO.M

liikdrivi : 1/2' SSDD fl. JT5.M.

Tel: 01 710- 37037,

.
IK PIED ASNiBrather EfH Typeiach/Prmter

Direct MRiluitbaar op Intfrtiei I.

Priji fl. KO.Ofl, Tel: 020-730775.

' IK BIEB AANt Spectrin 4BK * U Profill '

,
Mfitrira * Homier t SoU*are~U. 500,00

Net Seith [arena Printer Fl, '00,00.

Tel: M6-417n«/«M*M

II. MED M»i Spectrin 4K in Prof. Toet-

sentord on EPf-CN: (TTHM, B-Basic em.

BPE0B Printer, PhUipl TV t -Jatirecordr

- * 40 cassettes • Bocwentstieill. 575,00-—'

. 1Wi MTJMWH

IK BIEU BAN: Oude Tijdschnften (Your

Computer, Sinclair User itc.l Bfllkll

(Basic, IKoqsI, orig. 5o<t»are.

Tele 0H23-7IB75

1 IK EIED MM;

Pniiips HaiU

Frcgraan's t

Bocuientstir.

Tel: 01727-78

Type Hi -Res

itllM ^ipi-nui5 »heei (

r il( Hjm MMMTB tusser, 20,00 en "l.OOu

l» 61 ED Al

IK BI£D ABN: Qngiriele BaftHW

Spectrin 4S.H8K. C.K.Hm, -

It, 1441 AS Furwend.

. IK MEO AAN: ;> LFFINT III coepieet r.iEUH

) in dooi, Uiste pnjsi fi. 12S,W,

T»ls*»0-*7393TL tussen 19.00 en Il.OO u.

IK MED AftHt 9p«tn« 1!BK let : origin,

t ipiliin, Blt« in orig. virptkkkiuj.

Pnjsi fl. 150,00, :;l:wtHj-;^;:C::p ir i

IK ZOE

IK ZOEKi Assemblers voor de U Spectrui

tllBI en een tip voor een qoed boek voor

Hcninetaal. TeH0J«S-«HIB



a Is Onjkwerk

Sinclair

Poslbus I 1 1

5110 AC Baarle-Ntissau

"urz"
1

Sinclair

Posibus 1 1

1

5110 AC Baa rlc-Nassau

IK im HJLF- voor het Uten Herleii i

Tasp'ir,! tet Citizen HOD en TjsnoH 3.

HIE HEIPT 7? TjIiO«-i:iioi

D

KirciiftrtltrBit '?.

B.*.E. i

opl
_ 1H IOEK: Voor Spectrua en Interface !

rltt
Seiloshi Printer SP1000 65 een proorai

. Breda. Tel: i
-^-;s:.

. later,. A, Boot, Dijkstraa

screenduip U tinmen

IK IDEM HEFKEN0 he.lsad program EZCOOE "_

uit het boeh N-Tang Spectrin Machine ir'lGEKVlen'land! siding"
Code (or the absolute beginner. aicrodriues. II «eet met hoe

Slit I. Tel: 01*-4i54iOB k,n -erker,. Hie helpt lij 7?

IK iOEKi SofUare ,oor SL (Fhjhtinul,),

gun, id.er.tures.K. Cfcerchin, Faianten-

laan 105. B-"40 Bfrlngtn.

TBlllMJW 011-423373

IK TDEK: Eoede Printer * iijpiiMRldt

Interface voor Spectrin 4SK. B. Jooe

Fr.Broectaertlaan 7T, B-HW flveriere IB)

IK lICKi HLLE logeltjre PUBLIC SOflAIN -

' Roeb, Oneganqstraat 149, B-9!4D
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EEN ABONNEMENT IS VOORDEL/GER
Ik necrn nu een ohonnemenf op de SINCLAIR GIDS

en onfvong 8 nummers voor H. 44,00

Slraal

Posti-odt1
:

Mel inganp v.

IN/OUT

/K ZOEK:

J

IN/OUT.

IK BIED AAN:

Atteen NfETi-uinmercicIc ihhcrlciilies worden geplaatst.

Advertentics voor gekopwcrde

geweigerd.

1 riekend worden

IK ZOEK: Origins!* ZI90 en EJtSl ' strait It, 1141 AS Pi

tanbltiinijw tan: h. Marteijr,, Boctstraat

17, (517 AH Aardtntwrg Tel lOl I7T-I35B »IE *AN NU HELPEN I

HIE Ki

ui, 'Jar Hozart Ponuitiek.

r IK ZOEC: Contact let MUf Bfti-Cia.

je lust mar: T. Baunens, G.Dnirstraat 10 Disupie geBruilers voor ruilen

olS] DN EIsIod. urogram' 3 en genevens.

'P.S. de iooiste intending verdient een Tevens gs;octit; Oetecte Spectrui-

tientjt. "Sere hardware. Tel: 01710-37037

i: iOECi Origins!? Spet

, ».d, Linden fia-vri

el: OI1S4-71075

Schrijf n n C.K

II AS Puraerend

It; I0EK' Printer let Letter Buali

Centronics Interlace of indere Print

voor Spectrin m. Tel: 020-710775



DATA-SKIP
SINCLAIR-GIDS

Sparen bij Data-Skip
Vanal 15 sepl. '87 onlvang! U bij

software-aankobp boven de fl. 25 00.

Seiko RC-1000. polsterminal

iooi onslag van max. SO adie!

TEL 01S20-20SS1

Data-Skip,

L.Willemsteeg 10

2801 WC Gouda



tercollecti


